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Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието се финансира от
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и се реализира в партньорство с българското
Министерство на околната среда и водите, български неправителствени организации, Pro Natura -
Швейцарската лига за защита на природата, BirdLife Switzerland - Швейцарската асоциация за защита
на птиците и IUCN - Световния съюз за защита на природата.

Основната цел на програмата е да допринася за опазването на българската природа, като
подпомага изпълнението на Националната стратегия за опазване на биоразнообразието и Националния
план за действие за опазване на най-важните влажни зони чрез институционално укрепване и конкретни
действия. Програмата работи в следните области:

- Опазване, администрация и политика. Обучение на мениджъри за защитените територии;
- Екологично обучение и програми за връзка с обществеността и засилване на сътрудничеството,

създаване на Информационни центрове;
- Разширяване и укрепване на мрежата от защитени територии; разработване на планове за

управление на съществуващи защитени територии и предложения за нови защитени територии;
-Насърчаване на екологичното селско стопанство и стимулиране на взаймодействието между

селското стопанство и защитата на природата;
- Помощ при устойчивото развитие в районите на проектите, разработване на политика за

екотуризъм;
- Еко - мониторинг;
Програмата включва проекти на територията на Централния Балкан, Източни Родопи,

Добруджа, Странджа, влажните зони край Черноморското крайбрежие и провеждане на биологичен
мониторинг и опазване на растителните генетични ресурси в различни региони на България.

Като част от Стара планина, символ и убежище на българския дух и култура, Народeн парк
Централен Балкан е крепост на българщината и безценното природно наследство на България. Проектът
за Цeнтрален Балкан се изпълнява във високопланинската зона на Народния парк, която обхваща около
30 000 ха над горната граница на гората. Основните му цели са да спомогне за опазването на природата
на парка и за съхраняването на бита, традициите и културата на района - за запазването на духа на
Средна Стара планина. Освен основните цели на програмата, проектът изпълни и следните задачи:

1. Високопланинската безлесна зона беше изследвана и картирана и бе направена и оценка на
природозащитната и стойност.

2. Пасищните качества и капацитета на високопланинските ливади в Народен парк Централен
Балкан бяха оценени и беше определен пасищния режим. Направена е икономическа оценка на
възможността за възстановяване на местните породи и отродия добитък.

3. Разработен е проект на План за управление на високопланинската безлесна зона на Народен
Парк Централен Балкан.

Основен партньор при изпълнението на проекта е българската неправителствена организация
Природен фонд. Доброволците на сдружението играха основна роля в прилагането на стратегията за
работа с обществеността. В работата по проекта бяха ангажирани около 30 специалисти: ботаници,
зоолози, животновъди, агрономи и агро-икономисти. Те са преставители на Институтите по ботаника
и зоология на БАН, на институти от Селскостопанска академия - Института за високопланинско
животновъдство и земеделие в гр. Троян  и Института за опазване на растителните генетични ресурси в
гр. Садово.

За успешната работа по проекта особено важно е участието на представителите на местните
власти в цялостния процес на работа. Проектът поддържа връзки с местните общински ръководства и
кметства. Държавните лесничейства от района на парка оказаха помощ за практическата реализация
на проекта.
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ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА В НАРОДЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН—I ЧАСТ

1. УВОД

Този доклад съдържа данните от проучването и картирането на високопланинските
храстови и тревни съобщества в Националния парк Централен Балкан през 1995г. Съгласно
условията на сключените договори, обект на изследване беше западната половина от
територията на парка, в границите от най-западната му част при връх Косица - до района на
местността Куманица между хижа Дерменкая и хижа Добрила.

Проучвателната дейност обхвана по същество три основни етапа:
I етап: Научно-организационна подготовка (15.IV.1995 - 30.V.1995). В рамките на

този етап бяха проведени редица срещи и консултации с националния координатор на темата,
с ръководителя на проекта, с екипите от зоолози и агрономи, за уточняване на елементите
на съгласуваност и организационна обезпеченост на проекта.

Набавени бяха необходимите картни материали. Същите бяха обработени до
привеждането им в удобна за ползване форма.

Направени бяха справки за наличната литература от досегашните проучвания на района
на Централен Балкан.

Набавена беше необходимата екипировка и оборудване за провеждане на теренните
проучвания.

II етап: Теренни проучвания (12.VI.1995 - 15.IХ.1995).
Основен етап, резултатите от който се излагат подробно в настоящия отчет. През

този етап авторският колектив трябваше да преодолее редица трудности, свързани най-
вече със суровите условия на планината и с редица битови неудобства.

III етап: Камерална обработка на данните.
През последния етап е извършена камерална обработка на картния материал.

Подготвени са легенда и обяснителен текст към картата. Определяни са някои критични в
таксономично отношение хербарни образци. Подготвен е цялостен отчет за годината.

Авторският колектив дължи благодарност на Ръководителите на Българо-
Швейцарската програма за предоставената възможност да извърши това интересно
проучване, което би било невъзможно без финансовата подкрепа на Програмата.

Изказваме искрената си благодарност към Ръководителката на проекта Боряна Михова
за цялостното съдействие и добрата организационна обезпеченост на работата по проекта.

Дължим сърдечна благодарност на множеството хора, оказали съдействие и подкрепа
по време на пребиваването ни в суровия, но красив Балкан. В това число бихме желали да
отбележим всички управители и домакини на хижите Добрила, Дерменкая, Почивната база
на Института по планинско земеделие и животновъдство на Беклемето, хижа Козя стена,
Ехо, Вежен, Бенковски, Планински извори, Момина поляна. Благодарим на директорите
на горските стопанства в с.Розино и Рибарица, както и на техните служители, които
подпомагаха с транспортни средства излизането и връщането ни от планината.

Благодарим на множеството пастири за ценната информация, свързана с техния
практически опит, както и за сърдечното им гостоприемство.
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2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА

За фитоценотичния състав на високопланинската растителност в изследвания дял на
Централен Балкан се съдържат данни в две регионални и в редица обобщаващи страната
публикации. Стоянов (1933, 1941) отбелязва разпространението във високопланинските
части на Стара планина на няколко храстови и тревни формации. Чернявски и Везев (1952)
съобщават резултати от проучване добивите на 11 асоциации, които се отнасят към 10
храстови и тревни формации разпространени в безлесната зона на района между връх
Паскал и връх Малък Юмрук. Кочев (1967) анализира и характеризира подробно 14
растителни формации и 35 асоциации, повечето тревисти, участващи в състава на
високопланинската растителност в Троянска Стара планина, 3 от които формации са общи
с предходната публикация. В “Растителност на ливадите и пасищата в България (1964) се
споменава за разпространението в района на връх Вежен на асоциации на 8 формации, 6 от
които фигурират и предните две публикации. Обобщени данни за високопланинската
растителност в Централния Балкан се съдържат в разработките на Бондев (1973, 1991);
География на България - Физическа география - Растителност (1982); Природният и
икономически потенциал на планините в България - т.I Природа и ресурси - Растителност
и горски ресурси (1989).

Върху състава на висшата високопланинска флора в Стара планина са публикувани
данни в няколко монографски разработки (Стоянов, Ахтаров, 1935; Ахтаров, 1939, 1951,
1953, 1957; Кожухаров, 1986), в редица таксономични и флористични статии (Урумов,
1909; Баев, 1947 и др.) и преди всичко в публикуваните флори и определители (Флора
на България (Стоянов, Стефанов, Китанов, 1966/67); Флора на НР България т. 1-IХ
(1963-1989); Определител на висшите растения в България (1992)).

В природозащитен аспект данни за високопланинската растителност и флора на Стара
планина има в Червена книга на България (1984), Атлас на ендемичните растения в
България (1991), Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие
(1993), Велчев, Василев (1988) и др.

3. МЕТОДИКА

В избора на основните методи за изследване, колективът се е ръководил от
теоретичните постановки на класическите фитоценологични школи, приемащи
дискретния характер на растителната покривка.

Съобразно професионалния опит на участниците, при фитоценологичните проучвания
се изхожда от методичните постановки на Руската фитоценологична школа, основана
на принципа на доминантността (Сукачев, 1964; Шенников, 1964). За основен обем на
картируемите единици е възприета растителната формация, която се детерминира от
общ домининтен вид в първия етаж на съобществата. В рамките на всяка формация е
извършена серия от подробни фитоценологични описания, които съдържат: общи
екологични данни за описвания участък, пълен списък на видовия състав на
съобществото, количествени оценки за всеки от видовете по показателите “обилие” и

2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА
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ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА В НАРОДЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН—I ЧАСТ

“ срещаемост”. Обилието е оценено окомерно по петобалната скала на Hult
и е представено с арабска цифра след наименованието на вида.
Срещаемостта е отнесена към пет класа (по Раункиер) и е представена с
римско число след оценката за обилие.

За фиксиране на пространствените граници на всяка растителна формация са използвани
топографски карти в М 1=10000. Едрият мащаб на картите позволява идентифицирането на всяка
точка от релефа с точност, която напълно удовлетворява целите на
изследването.Границите на картируемите единици се нанасят след тяхното
внимателно разкриване на терена и след преценка за компромисно решение
при наличието на екотонен ефект.

Съобразно методичните постановки на геоботаничното картиране (Грибова, С. А., Т. И.
Исаченко, 1972), най-малката площ на картируемата единица върху картата се ограничава от
приблизителните размери на квадрат със страна 4мм. При възприетия мащаб това ограничение
означава, че всички съобщества или формации от съобщества с размери по-малки от около 40/40м
не следваше да се фиксират със собствен полигон. В този случай тяхната площ се генерализира към
най-близката по характер съседна картируема единица, а ако представлява специален интерес
(находище на редки видове), мястото й се маркира с извънмащабен знак.

След нанасяне върху топографската карта на границите на всеки полигон, неговата територия
е оглеждана внимателно за допълнително откриване присъствието на редки и лечебни растения, за
оценка на антропогенното въздействие.

Легендата към подготвената тематична карта на растителността е структурирана в две основни
групи: На първо място са поставени границите на тревните видове, имащи по-съществена роля във
формиране на фуражните ресурси. На второ място са поставени формациите на храстите и ниските
храстчета, които играят второстепенна роля в ресурсната значимост на пасищата. Във всяка от двете
групи подреждането на картируемите единици следва поясното разпределение на растителните
формации. Най-напред се подреждат формациите на алпийската растителност, следват тези на
субалпийската, а след тях - вторичните тревни формации в нискостоящите горски пояси.

Системата от цветове и графични знаци, които разграничават картируемите единици не е строго
съобразена с принципите на геоботаничното картиране. Тези принципи изискват задълбочена
преценка и внимателни решения, възможни в по-продължителен период от време. В този смисъл
авторите си запазват правото да разработят допълнителен вариант на картата, което ще бъде
възможно вероятно при подготовката й за печат или след завършване на проучването върху цялата
територия на Националния парк.

Таксономичната принадлежност на всички флористични материали следва възприетия им обем
във Флора на НРБ (I-IХтом), Флора на България (I-II том), Определител на висшите растения в България
(1992) и др.
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Към категорията “редки растения” са отнесени таксоните, включени в Червена книга
на България (1984), в Атлас на ендемичните растения (1992), списъците на
международните конвенции.

При оценките на антропогенното влияние върху растителността, успоредно с преките
наблюдения, широко е прилаган метода на интервюто с голям брой хижари, пастири,
туристи, административни лица и възрастни хора от местните общини.

4. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСТАНОВЕНИТЕ
РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ

4.1 Формация на Juncus trifidus (триделна косичина)

В литературата не се посочва за изследвания район. В хода на нашето проучване
нейни съобщества бяха установени на много места в района между връх Паскал и връх
Каменица. Площите им са с ограничен размер. По-характерни са за района на връх Вежен.

Навсякъде съобществата на формацията обитават силикатни терени. Екотопите им
представляват билни участъци и склонове с наклон 30-400. Изложението е различно, но
по-често северно. Почвите са неразвити или слабо развити. Овлажнението е атмосферно.
Поради слабото развитие на почвите и ниските температури през по-голямата част от
вегетационния период местообитанията са относително сухи.

Установените от нас съобщества се отнасят кам 3 асоцицаии: ас. Juncus trifidus,
ас. Juncus trifidus - Vaccinium uliginosum, ас. Juncus trifidus - Festuca airoides -
Campanula alpina. По-разпространена е монодоминантната асоциация.

Видовият състав на съобществата представящи формацията в изследвания район е
беден. Той не включва и защитени и редки растения. Единично са представени няколко
вида лечебни растения: Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Hieracium pilosella, Cetraria
islandica.

Тревостоите, които формират съобществата на формацията са с проективно покритие
до 65-70%, т.е. разредени. Максимума си на развитие те достигат в края на юли и
началото на август. Продуктивността им е ниска.

Съобществата на формацията по принцип се използват като пасища. Това се отнася главно за
тези обитаващи полегати склонове, тъй като тези върху каменисти и стръмни терени са почти
недостъпни. Като цяло, обаче тези съобщества са малоценни.

Разглежданите съобщества не са застрашени от никакви фактори и не се нуждаят от
мерки за опазване.

4.2 Формация на Sesleria comosa (качулата гъжва)
В литературата тази формация не се посочва за проучвания регион. От нас е

установена в района между връх Паскал и връх Каменица в Златишко-Тетевенска планина
и на едно място под връх Козя стена. Площите й са ограничени.

Основно съобществата на Sesleria comosa обитават силикатни терени, като само в
района на връх Козя стена скалната основа е варовик. Екотопите им са билни участъци и
билни части на склонове с наклон 25-300. Изложението е различно, но главно северно и

4. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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производно на него. Почвата е планинско-ливадна със средна мощност, а под връх Козя
стена - делувиална и мощна, което изолира влиянието на варовика. Овлажнението е
изключително атмосферно, а водният режим на почвата - умерен.

Установените съобщества с доминиране на Sesleria comosa се отнасят към 4
асоциации: ас. Sesleria comosa, ас. Sesleria comosa + Lerchenfeldia flexuosa, ас. Sesleria
comosa - Carex kitaibeliana и ас. Sesleria comosa - Vaccinium uliginosum.

Видовото богатство на съобществата не е голямо, но в състава им участват някои защитени
видове : Arctostaphylos uva ursi, Daphne blagayana, Asperula capitata. Представени са
и редица видове използвани като лечебни растения: Vaccinium vitis-idaea, V.
myrtillus, Rubus idaeus, Thymus balcanus, Bistorta major, Hypericum  maculatum,
Galium verum, Alchemilla sp., Cetraria islandica.

Тревостоите формиране от съобществата на формацията достигат
90-95% проективно покритие и 35-40 см височина. Максимума на развитието
си те достигат през юли.

Съобществата на формацията, с изключение на включените в защитените територии, са обект
на използване като пасище. През последните няколко години, обаче, ползването на пасищата е много
ограничено. Доколкото има следи от антропогенен натиск, те са резултат от интензивно използване
в миналото.

Предвид ендемичният характер на формацията за Балканския полуостров, тя следва да бъде
обект на внимание в природозащитно отношение и да бъде отнесена към териториите с ограничен
пасищен режим.

4.3 Формация на Festuca airoides (бролова власатка)

Не е съобщавана в литературата за проучвания район. От нас бяха установени нейни
съобщества в района между връх Тетевенска Баба и връх Каменица. Заеманите площи
са с много ограничени размери.

Съобществата на формацията са привързани към силикатни терени. Местообитанията
им представляват билни участъци с различен наклон, разположени на подветрени места.
Почвата е планинско-ливадна, добре развита, с прояви на ветрова ерозия. Овлажнението
е атмосферно. Поради неголямата мощност на почвите, ниските температури през по-
голямата част от вегетационния период и почти постоянния вятър екотопите са
относително сухи.

Проучените съобщества на Festuca airoides се отнасят към 3 асоциации: ас. Festuca
airoides, ас. Festuca airoides - Juncus trifidus, ас. Festuca airoides - Carex caryophyllea
- Campanula alpina. По-чести са монодоминантните съобщества.

Флористичният състав е беден, но в същото време той включва балканските
ендемити Sesleria comosa и Crocus veluchensis и няколко лечебни растения: Vaccinium
myrtillus, V. Vitis-idaea, Rubus idaeus, Thymus balcanus, Hieracium pilosella, Cetraria
islandica.

Тревостоите са жизнени и с проективно покритие 60-70%. Максимума си на развитие
те достигат през юли. Характерен аспект в съобществата, в които е представен обилно,
формира Campanula alpina.

Съобществата на формацията разпространени извън защитени територии се



9

използват като пасища и се считат за добри. През последните години натовареността
им с паша е малка, но в миналото са ползвани интензивно и това е оказало
неблагоприятно отражение върху състава и структурата. Известно въздействие върху
тях оказва утъпкването от туристи. Целесъобразно е да се ограничи пашата в тях.

4.4 Формация на Carex caryophyllea

Описаните съобщества с доминираща роля на Carex caryophyllea се отнасят към
асоциация Carex caryophyllea + Festuca airoides. Те са локализирани в седловинната
част на билото между върховете Братанец и Безименен. По посока към двата върха
количественото участие на Festuca airoides намалява и това води до трансформация в
монодоминантни съобщества на Carex caryophyllea.

Като цяло формацията не заема обширни територии. Почвите са планинско-ливадни,
мощни, неерозирани, развиват се върху силикатна подпочвена скала.

Хоризонталната структура на фитоценозите е подчертано хомогенна. Общото
проективно покритие е 100%. Тревостоите формират слабо развита надземна фитомаса.
Принадлежността на доминиращия вид към групата на киселите треви определя ниските
му фуражни качества. Това е и една от причините, поради които не се наблюдават следи
от интензивна паша.

Ограничено количествено присъствие имат редките видове Crocus veluchensis (1
II), Silene roemeri (1 I), както и лечебните растения - Alchemilla flabellata (1 II), Thymus
sp. (1 IV), Veronica officinalis (1 I). Не се наблюдават фактори, които могат пряко да
застрашат нормалното им развитие.

4.5 Формация на Festuca paniculata (метличеста власатка)

В литературата само се посочва, че асоциация от тази формация е разпространена в
района (Чернявси, Везев, 1952). При нашите проучвания съобщества на тази формация
бяха установени в района връх Вежен - връх Братаница. Площите, които заемат са с
ограничен размер, но общо очертават една значителна територия.

Екотопите на съобществата се характеризират със силикатна скална основа. Те
представляват наклонени терени в билната част на района със значителен наклон (25-
300) и южно или производно изложения. Почвите са планинско-ливадни, мощни, с голямо
съдържание на скелетни материали, засегнати в една или друга степен от ерозия. Поради
големите наклони, ерозията и значителното нагряване, екотопите се нареждат между
относително сухите.

Установените от нас съобщества с доминиране на Festuca paniculata се отнасят
към 3 асоциации: ас. Festuca paniculata, ас. Festuca paniculata + Calamagrostis
arundinacea, ас. Festuca paniculata - Vaccinium sp. div. По-разпространена е
монодоминантната асоциация.

Видовото богатство на формацията е сравнително високо, но в състава на
съобществата не участват защитени и редки видове. Интерес представлява присъствието
на няколко балкански ендемита - Sesleria comosa, Festuca valida и Crocus veluchensis.
Добра численост и срещаемост показват лечебните растения Vaccinium myrtillus, V.
vitis-idaea, Hypericum maculatum, H. perforatum, Galium verum, Thymus balcanus,

4. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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Hieracium pilosella.
Тревостоите в съобществата са разредени, с проективно покритие 70-75%.

Максимума в развитието си те достигат през август. Участващите на някои места със
значително обилие Genista depressa и Chamaespartium saggittale през време на
масовото си цъфтене правят аспект в тревостоите.

Всички съобщества на формацията се използват като пасища, които са с добра
продуктивност, но фуражните им качества не са високи поради силното загрубяване на
едификатора. Понастоящем пашата в тях е много слаба, но в миналото натовареността
им е била голяма, което се е отразило неблагоприятно на тяхното разпространение,
състав и структура. За това свидетелстват разредеността на съобществата и тяхната
разкъсаност и засилването на тази основа на почвената ерозия. Използването им в бъдеще
следва да се регулира.

4.6 Формация на Festuca valida (мощна власатка)

Една от най-ограничените по разпространение и площ формации. Съобществата и
са установени върху ограничени площи от по няколко декара само в два пункта:

1. Под Старопланинското конче, върху склон с южно изложение и наклон 350, теренът
е силикатен, а почвите средно-мощни, делувиални;

2. В близост до хижа Ехо, също върху силикатен терен с изложение изток-
североизток, наклон 300 и средно-мощни, планинско-ливадни почви.

Първото съобщество се отнася към асоциация Festuca valida + Calamagrostis
arundinacea, а второто - към ас. Festuca vaida - Rubus idaeus.

Хоризонталната структура на фитоценозите е хетерогенна. Надземната фитомаса е
мощна с проективно покритие 100%. Festuca vaida не се изпасва охотно от животните
и при Старопланинското конче съобществото и не е повлияно от паша. Край хижа Ехо
се наблюдава умерена паша от коне и кози.

От групата на редките видове се срещат Sesleria comosa (1 III), Silene roemeri (1
II), Crocus veluchensis (1 III).

Лечебните растения имат няколко представители с ниско обилие: Hypericum
perforatum  (1 III), Thymus sp. (1 II), Vaccinium myrtillus (15% проективно покритие),
Rubus idaeus  (30% проективно покритие), Galium verum (1 II), Hypericum maculatum
(1-2 II), Bistorta major (1 III).

Ограниченото разпространение на съобществата на Festuca vaida и принадлежността
и към групата на балканските ендемити, дава основание в Плана за управление на Парка
находищата да се зонират под ограничен пасищен режим, с оглед опазването й.

4.7 Формация на Nardus stricta (картъл)

Формацията на Nardus stricta е широко разпространена и играе съществена роля в
изграждане на растителната покривка във високопланинската зона на Стара планина.
Съставът, структурата и фуражните качества на съобществата са били обект на проучване
в отделни пунктове, но до сега липсваше информация за цялостното им разпространение
върху територията на Парка.

Натрупаният опит във фитоценологичните изследвания категорично доказва, че
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масовото разпространение на картъловите съобщества е продукт на продължителен и
интензивен пасищен режим. Мощната едификаторна роля на Nardus stricta води до
обедняване на видовия състав, а грубата му консистениция определя ниски оценки на
фуражните му качества.

Съвременното разпространение на съобществата може да се отнесе към цялата
проучена територия, но най-обширните площи се локализират в няколко основни пункта:

1. В района между хижа Дерменкая и местността Беклемето - в северна посока от
главното било.

2. В района на връх Вежен - по билото и южните склонове.
3. В района на хижа Бенковски - главно по северните склонове, но и в по-ниските

части на южния склон на планината.
4. В района на хижа Планински извори - по билните части и по южните склонове над

с. Антон.
Фактически това са основните пунктове, в които, особено в миналото, се е

получавало струпване на голям брой стада от овце, крави, коне, кози и в резултат на
това пасищният режим и бил с вшсока интензивност. С изключение на околностите на
връх Вежен, и днес в макар и много по-ограничена степен, пашата е концентрирана
основно именно в тези пунктове.

Съобществата на Nardus stricta са разпространени главно по билните и заравнени
участъци от терена, където почвите са по-мощни и слабо ерозирани. Експозицията на
склоновете не оказва съществено влияние върху тяхното разпространение, но по
отношение на естеството на подпочвената скала, подчертана е връзката им със
силикатните терени. Във височинното разпространение на съобществата се наблюдава
разширяване на заеманите от тях площи към по-ниските части на склоновете, където
достъпът на животните е улеснен и където главно се построяват кошарите, около които
нагрузката е естествено по-висока.

Хоризонталната структура на съобществата е хомогенна, а проективното покритие
е най-често около 100%.

В границите на формацията са установени следните асоциации: ас. Nardus stricta,
ас. Nardus stricta + Agrostis capillaris, ас. Nardus stricta + Carex kitaibeliana, ас. Nardus
stricta + Lerchenfeldia flexuosa, ас.  Nardus stricta + Juncus trifidus, ас. Nardus stricta
+ Festuca rubra

С най-широко разпространение, главно по билните части с по-плитки почви е
монодоминантната асоциация. Обширни територии заемат съобществата на асоциацията
с Agrostis capillaris, които са разпространени в по-ниската част на склоновете, при по-
мезофилни условия. Останалите асоциации имат по-ограничено разпространение.

Мощната доминантна роля на Nardus stricta се изразява не само в обедняване на
общия видов състав, но тя води и до ниско обилие на асектаторите. Това засяга и
наличните редки (Viola balcanica, Crocus veluchensis, Silene roemeri, Gentiana lutea,
Sesleria comosa, Meum athamanticum) и лечебни (Potentilla erecta, Veronica
chamaedrys, V. officinalis, Bistorta major, Hypericum perforatum, H. maculatum, Achillea
millefolium, Thymus sp.sp., Alchemilla sp.sp., Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea,
Taraxacum officinale, Hieracium pilosella, Cetraria islandica, Gentiana lutea) видове
растения.

4. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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4.8 Формация на Festuca balcanica

Най често Festuca balcanica се явява като субдоминант или асектатор
в съобществата на сибирската хвойна, но върху неголеми по площ
територии, тя образува и собствена формация. По-значителни участъци
се наблюдават по североизточните и по южните склонове на връх Юмрука,
край хижа Ехо. Няколко участъка са установени и по южните склонове в
района на Старопланинското конче и само едно съобщество в местността
Пладнището.

Описаните съобщества се отнасят към асоциациите :
Festuca balcanica - Chamaecytisus austriaca (връх Юмрука);
Festuca balcanica - Daphne blagayana (връх Юмрука);
Festuca balcanica - Vaccinium myrtillus - Carex caryophyllea (местността Портите);
Festuca balcanica - Nardus stricta (местността Пладнището).
Терените са стръмни, с наклон 30-450, почвите са средномощни и мощни, свежи, от типа

планинско-ливадни.
Хоризонталната структура на съобществата е неравномерна. Тревостоите са високи, мощни,

проективното покритие варира в границите 90-100%.
Festuca balcanica не се пасе от животните. В района на Пладнището съобществото е изровено

от диви свине, които са търсели луковиците на Crocus veluchensis.
Разнообразният видов състав включва и редките видове Lathyrus linifolius, Silene roemeri,

Crocus veluchensis, Daphne blagayana, Viola balcanica.
От лечебните растения тук се срещат: Vaccinium myrtillus (5-15%), V. vitis-idaea (3-5%),

Thymus sp. (1 III), Veronica chamaedrys (1 II), Hypericum perforatum (1 II), H. maculatum
(1 II), Potentilla erecta (1 I), Alchemilla sp. (1 II).

4.9 Формация на Alopecurus gerardii (жерардова класица)

В литературата не се посочва за изследвания район. Ние установихме едно съобщество от нея в
западния край на Веженското плато, около изградената там чешма. Заеманата площ е с размер на
няколко стотици квадратни метра.

Екотопът на установеното съобщество представлява разлата част на улей, в която се образува
огромна преспа. Общото изложение е северно. Почвата е неразвита - ранкер. Образуваната преспа
се съхранява до края на месец юни и по-дълго.

Съобществото се отнася към асоциация Alopecurus gerardii. То е с беден видов състав. В
изграждането му не участват застрашени и редки растения. Тревостоят му е с проективно покритие
60-65%. Максимумът му на развитие е през август.

Площта заета от съобществото е част от пасище, но то не е обект на интензивно използване.
Известно неблагоприятно въздействие върху него оказва утъпкването от туристите, тъй като през
него преминава пътека до чешмата. Като единствено в региона то би следвало да се постави под
закрила.
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4.10 Формация на Lerchenfeldia flexuosa

Lerchenfeldia flexuosa е вид с широко разпространение върху цялата
проучвана територия, но най-често той има асектаторна роля в
съобществата. Собствена формация този вид образува южно от главното
било и тя е представена върху площ от няколко десетки хектара под
местността Портата, както и по склоновете на Безименен връх прилежащ
източно от връх Тетевнеска Баба. В двата пункта склоновете от втори
порядък имат съответно източно и западно изложение и наклон 25-400.
Подпочвената скала е силикатна, почвите са средномощни, планински
тъмноцветни, със слабо изразена повърхностна ерозия.

И двете описани съобщества се отнасят към асоциацията Lerchenfeldia flexuosa - Agrostis
capillaris. Хоризонталната им структура е хетерогенна, проективното покритие е 85%. Тази
асоциация се формира след опожаряване на сибирската хвойна и има кратковременно-производен
характер. Доминиращият вид има добра възобновителна способност и заема бързо освободените от
конкуренция участъци. Между представителите на житните в този район, той е един от най-слабо
конкурентните видове и в бъдеще вероятно ще бъде изместен от Bellardiochloa violacea.

Въпреки добрите фуражни качества на субдоминанта и на някои от асектаторните видове, върху
по-голямата площ не се наблюдават следи от активна паша. На по-активно изпасване са подложени
отделни участъци от югоизточната част на първия пункт.

Представители на редките видове тук са Viola balcanica (1 II), и Crocus veluchensis (1 I).
Към групата на лечебните растения Vaccinium myrtillus присъства с 15%, а V. uliginosum

- с 5-15% проективно покритие. Ниско обилие имат също така Thymus sp. sp. (1 I), Hypericum
perforatum (1 II), Galium verum (1 II), Potentilla erecta (1 II), Alchemilla flabellata (1 I).

Съобществата на Lerchenfeldia flexuosa имат по-слабо изразена противоерозионна роля,
тъй като почвата не се зачимява плътно. Те са пример за места, върху които ерозионните процеси
могат да се развият много бързо и в този смисъл опожаряването на хвойната следва да де оцени като
крайно неудачно.

4.11 Формация на Bellardiochloa violacea

Съобществата на тази формация имат съществена роля за
изграждането на растителната покривка. Те обхващат обширни територии,
главно в източната и централната част на проучения район. Таксономичното
им разнообразие се определя от установените за сега 4 растителни
асоциации: 1. ас. Bellardiochloa violacea; 2. ас. Bellardiochloa violacea +
Lerchenfeldia flexuosa; 3. ас. Bellardiochloa violacea - Agrostis capillaris; 4. ас.
Bellardiochloa violacea - Scleranthus neglectus - Hieracium pilosella.

Първите три асоциации са широко разпространени и между тях втората е описана в най-голям
брой участъци. Четвъртата асоциация е установена в един пункт от източния дял на рида Рудниците
(местност Карасарлийска плояна).

Съобществата на тази формация заемат билни части на релефа и склонове с предимно южно
изложение при надморска височина 1400-1700м. Подпочвената скала е силикатна, а почвите са
средномощни, на редица места по склоновете изложени на частична плоскостна ерозия.

Може да се счита, че съобществата на Bellardiochloa violacea са разширили своите площи

4. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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през последните години и това е станало под влиянието на два основни
фактора :

1. Намалената интензивност на пашата позволява на този вид да конкурира успешно картъла и
в редица участъци (главно в източна посока от връх Лепенят) се наблюдава сукцесионна подмяна на
картъловите съобщества с тези на Bellardiochloa violacea.

2. След изгаряне на сибирската хвойна, добрата семенна продуктивност на Bellardiochloa
violacea й дава възможност да разшири количественото си участие и на втората година след
опожаряването тя получава позициите на доминиращ вид върху обширни територии.

Почти във всички участъци тревостоите се отличават с мощна надземна фитомаса, хомогенна
хоризонтална структура и проективно покритие 90-100%.

Редките видове имат ограничено присъствие и са представени от Crocus veluchensis (1 I-2
IV) и Silene roemeri (1 I).

Групата на лечебните растения включва голям брой от най-тривиалните видове като
Vaccinium myrtillus, Hypericum perforatum, Rubus idaeus, Thymus balcanus,
Teucrium chamaedrys, Trifolium pratense, Achillea millefolium, Taraxacum officinale,
Galium verum, Carlina vulgaris и др. - всички с ниски количествени оценки.

При зониране на териториите тази формация може да остане под свободен пасищен режим.

4.12 Формация на Deschampsia caespitosa

Съобществата на тази формация заемат ограничени площи и най-често са представени
фрагментарно, поради което повечето от тях не са получили собствени полигони върху изработената
карта. Те заемат силно преувлажнените терени покрай потоци и реки или по склоновете, където на
повърхността се акумулират плитки подпочвени води. Малък по площ полигон е обособен в
околността на хижа Бенковски. Склонът е с южно изложение и наклон 7-8°. Повчите са планинско-
ливадни, мощни, целогодишно се подхранват от подпочвени води от прилежащите по-високо
склонове.

В околностите има зачително струпване на стада от овце, крави и коне. Пасищният режим е
интензивен и почти цялата надземна фитомаса на Deschampsia caespitosa е изпасана от
животните.

Хоризонталната структура на съобществото е хомогенна, общото проективно покритие е 90%.
Асектаторните видове са бедни по състав и имат ниски количествени
оценки. Сред тях няма представители на редките растения, а от групата
на лечебните присъстват Trifolium pratense (1 I), Taraxacum officinale (1 II),
Hypericum maculatum (1 I), Achillea millefolium (1 I), Alchemilla flabellata (1 I),
Veronica chamaedrys (1 I),  Potentilla crantzii (1 I), Veronica officinalis (1 I).

4.13 Формация на Luzula luzuloides (обикновена светлика)

Установено е едно съобщества на формацията в местността Маркови
ливади. Екотопът му представлява билна част на разлато възвишение с
наклон 100 и общо северно изложение. Основната скала е силикатна. Почвата
е кафява горска добре развита, с умерена влажност. На много места има
остатъци от опожарена хвойна.

Съобществото се отнася към асоциация Luzula luzuloides + Lerchenfeldia flexuosa.
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В състава на съобществото участват 32 вида. От тях 2 вида са
защитени - Atropa bella-dona и Lathyrus linifolius. и 2 вида са балкански ендемити
- Festuca balcanica и Crocus veluchensis. Няколко вида са лечебни растения -
Vaccinium myrtillus, Atropa bella-dona, Hypericum maculatum, Veronica officinalis,
Bistorta major и Urtica dioica.

Територията на съобществото е използвана в миналото като пасище, което след опожаряването
е променило основно състава си, израз на което е доминирането на Luzula luzuloides. През
последните години в района не се провежда паша. Не са установени и други застрашаващи
съобществото фактори.

4.14 Формация на Calamagrostis arundinacea (горски вейник)

За разпространението на тази формация в изследвания район в литературата няма данни. Ние я
установихме в района на заслон Орлово гнездо (между Хижа Дерменкая и Беклемето), между връх
Козя стена и връх Боба, в района на връх Червен бряг, по склоновете на връх Юмрука и между връх
Вежен и връх Пъпа. Площта на съобществата й на някои места достига значителни размери (десетки
хектари).

Обитаваните от събществата на формацията терени са силикатни с изключение на района на
Козя стена, където основната скала е варовик. Екотопите представляват склонове със значителен
наклон (до450) и различно изложение. Почвата е добре развита, кафява горска и отчасти рендзина,
която е мощна и с високо съдържание на скелетен материал. Овлажнението е изключително
атмосферно. По отношение на водния режим екотопите заемат междинно положение между сухите
и умерено влажните.

Описаните съобщества се отнасят към 5 асоциации: ас. Calamagrostis arundinacea; ас.
Calamagrostis arundinacea + Festuca paniculata; ас. Calamagrostis arundinacea -
Lerchenfeldia flexuosa; ас. Calamagrostis arundinacea - Vaccinium myrtillus; ас.
Calamagrostis arundinacea - Bellardiochloa violacea. По-разпространена е
монодоминантната асоциация.

В състава на съобществата на формацията участват значителен брой видове. Между тях са и
редица редки видове: Daphne blagayana, Leontopodium alpinum, Asperula capitata,
Lilium janke, Verbascum humile, както и някои балкански ендемити - Festuca balcanica,
Sesleria comosa, Crocus veluchensis. Много от видовете са лечебни растения: Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea, Hypericum perforatum, H. maculatum, Thymus balcanus,
Galium verum, Bistorta major, Geranium macrorrhizum, G.sanguineum, Potentilla
erecta, Fragaria vesca, Hieracium pilosella.

Тревостоите достигат до 70-80% проективно покритие. Едификаторът в тях расте под форма на
отделни туфи между които се разполагат останалите видове. Максимума на развтие тревостоите
достигат в края на юли. Те имат добра продуктивност, но фуражната им стойност е ниска, тъй като
едификаторът е груба трева и не се яде много от животните.

Една малка част от съобществата на формацията е включена в защитена територия. Останалите
са обект на използване главно като пасища, но през последните години пашата е намаляла много.

Участието в състава на формацията на защитени видове налага регулиране на изпозването на
съобществата, в които те участват.

4. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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4.15 Формация на Sesleria rigida (твърда гъжва)

Проучвана е и са публикувани данни за нея в района на масива Козя стена (Кочев, 1967). От нас
се установи, че е разпространена също в района Коликон - Маркови ливади - Ушите. И в единия и в
другия район съобществата й заемат малки площи.

Навсякъде съобществата на формацията обитава терени с основна скала варовици и доломити.
Екотопите им представляват билни участъци с различни наклони и изложения. Почвата е плитка, с
голямо съдържание на скелетен материал и е силно разкъсана от излази на основната скала.
Овлажнението е атмосферно. Поради малката мощност на почвите и силната пропускливост на
основната скала екотопите са сухи.

Установените съобщества се отнасят към 3 асоциации: ас. Sesleria rigida - Rhodax canum;
ас. Sesleria rigida - Festuca balcanica; ас. Sesleria rigida + Carex kitaibeliana - Anthylis
vulneraria.

Флористичният състав на съобществата е сравнително богат. В тяхното изграждане участват и
редица редки видове: Arctostaphylos uva-ursi, Daphne blagayana, Leontolpodium
alpinum, Carum carvi,  Asperula capitata, Alchemilla plicatula. Значителен е и броя на
лечебните растения: Arctostaphylos uva-ursi, Colchicum autumnale, Primula veris, Thy-
mus balcanus, Bistorta major, Veronica officinalis.

Тревостоите са с проективно покритие 60-70%. Максимума си на развитие достигат през края
на юли, когато цъфти главно доминанта. Някои видове с ярки и едри цветове (съцветия) като например
Rhodax canum и Anthylis vulneraria през време на масовото си цъфтене придават на
тревостоите характерни аспекти.

Част от съобществата на формацията са включени в защитени територии и естествено не са
обект на използване. Съобществата извън тях се ползват по принцип и като пасища, но през
последните години такова ползване не се наблюдава, а освен това местообитанията им са често
трудно достъпни. Въздействие върху съобществата оказва утъпкването от туристите, поради
преминаването през тях на туристически пътеки.

Участието в състава на защитени и редки видове налага особено внимание към онези участъци,
които са извън защитени територии.

4.16 Формация на Sesleria latifolia (широколистна гъжва)

В литературата са съобщени данни за съобществата в района на Козя стена - Коликон (в същност
връх Кучето) (Кочев, 1967). Освен на това място формацията бе установена от нас в района Коликон
- Маркови ливади - Ушите; заслона Орлово гнездо; връх Лепенят; край хижа
Чучул. Популациите на доминанта обикновено са с ограничен размер, но на
места надхвърля хектар.

Местообитанията са свързани изключително с варовикова и доломитова скална основа и
представляват билни склонове с наклон 25-400. Изложението е като правило южно и производно, но
на отделни места е северно. Почвите са рендзини, плитки и доста разкъсани от излази на основната
скала. Овлажнението е изключително атмосферно. Поради малката мощност на почвата, голямата
водопропускливост на основната скала и доминиращите слънчеви изложения, екотопите са сухи.-

Проучените от нас съобщества се отнасят към 4 асоциации: ас. Sesleria latifolia; ас. Sesleria
latifolia - Carex kitaibeliana; ас. Sesleria latifolia - разнотревие; ас. Sesleria latifolia -
Potentilla cinerea. По-разпространена е монодоминантната асоциация.
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Флористичният състав на формацията е сравнително богат. Освен
обикновени и широко разпространнени, той включва и редките видове Viola
balcanica, Carum graecum, Asperula odorata, Verbascum humile, Laserpitium siler,
Daphne blagayana, Bupleurum longifolium, Leontopodium alpinum, Arctostaphylos
uva-ursi, Saxifraga marginata, Lathyrus linifolius, Linum uninerve, както и някои
български и балкански ендемити Gentianella bulgarica, Festuca balcanica, Crocus
veluchensis. Съобществата се характеризират с присъствие на редица
лечебни растения (Origanum vulgare, Heleborus odorus, Potentilla erecta, Achillea
millefolium, Fragaria vesca, Plantago lanceolata, Colchicum autumnale, Carum carvi,
Thymus balcanus, Primula veris, Veronica chamaedrys, Filipendula vulgaris, Bistorta
major, Valeriana officinalis, Hypericum perforatum ,H. maculatum, Galium verum,
Alchemilla flabellata, Vaccimium myrtillus, V. vitis-idaea, Arctostaphylos uva-ursi,
Rubus idaeus).

Формираните от съобществата на формацията тревостои са разредени, с проективно покритие
65-75%. Максимум на развитие достигат през юни, когато цъфти едификаторния вид Sesleria
latifolia. Значителното обилие в някои съобщества на видове едри цветове (съцветия) - Crocus
veluchensis, Iberis saxatile, Rodax canum, Colchicum autumnale - е причина за
формирането на различни аспекти през вегетационния период.

Основната част от съобществата на Sesleria latifolia са извън защитени територии. Навсякъде
те се използват като пасища, но значението им в това отношение не е голямо, поради ниската
продуктивност и грубите листа на едификатора. Независимо от това в миналото те са използвани
интензивно, за коеето свидетелства значителната им повлияност - изреденост, развитие на ерозия,
разпространение на антропофити. През последните години пасищното им използване е намалено,
но не е преустановено.

Освен пасищния режим върху съобществата на формацията макар и ограничено оказва влияние
утъпкването от туристите, тъй като пътеките често минават през тях.

При зонирането на териториите съобществата на формацията следва да се включат в зоните
със забрана или строго регулиране на пашата, поради участието на голям брой защитени, редки и
лечебни растения, които са с ниска численост и лесно могат да бъдат унищожени. За тези територии
същестута опастност от засилване на ерозионните процеси. Трябва да се има предвид също така, че
тези територии са връзка със скалните образувания и венци които са място на струпване на редки
видове.

4.17 Формация на Festuca dalmatica (далматинска власатка)

Не е посочена в литературата за региона. От нас бе установена на
Беклемето и по южния склон на Козята стена. Заеманите терени са с
ограничен размер.

Установените в района на Беклемето съобщества обитават силикатен терен, а на Козя стена -
варовит. Екотопите им и в двата района представляват склонове с наклон 25-300 и главно южно
изложение. Почвите са кафяви горски и рендзини, средномощни до маломощни. По отношение на
водния режим екотопите се отнасят към категорията на сухите.

Типологично проучените съобщества на формацията се отнасят към 2 асоциации: ас. Festuca
dalmatica - Thymus balcanus и ас. Festuca dalmatica + Koeleria sp. По разпространена

4. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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от тях е първата.
Флористичният състав на формацията е сравнително разнообразен. Той включва 22 редки вида

(Carum graecum, Asperula capitata), един балкански ендемит (Festuca balcanica) и редица
лечебни растения (Primula elatior, P. veris, Achillea millefolium, Thymus balcanus,
Colchicum autumnale, Galium verum, Taraxacum officinale, Plantago lanceolata,
Alchemilla flabellata, Heleborus odorus).

Тревостоите са с проективно покритие около 70%. Максимум на развитие те достигат през юли.
Продуктивността им е сравнително ниска.

Навсякъде съобществата на формацията се използват като пасище. През последните години те
не са обект на интензивна паша, но в миналото са били натоварени значително, за което свидетелства
разредеността на тревостоите и участието на антропогенни видове. Понастоящем не са налице
застрашаващи ги фактори.

4.18 Формация на Bromus riparius

Съобществата на тази формация имат съвсем ограничено участие в изграждането на растителната
покривка. Те заемат площи от по няколко декара в местността Куманица и около изоставената кошара
край пътеката между хижа Дерменкая и Беклемето. Терените са варовити със средно мощни,
каменливи, слабо ерозирани почви. Склоновете имат южно изложение и наклон 15-200.

В двата участъка Bromus riparius развива мощна надземна фитомаса, която ограничава
количественото участие на асектаторните видове.

Описаните съобщества се отнасят към асоциациите: ас. Bromus riparius и Bromus riparius
- Koelleria penzesii.

В местността Куманица компонент на съобществото е ендемичният  Stachys bulgarica, а
край кошарата - включената в Червената книга на България - Asperula capitata.

В двата участъка от групата на лечебните растения се срещат : Achillea millefolium (1 III),
Helleborus odorus (1 II), Colchicum autumnale (1-2 II-III), Hypericum perforatum (1 II),
Thymus sp. sp. (1 I), Veronica chamaedrys (1 I), Origanum vulgare (1 II), Teucrium
chamaedrys (1 II),  Gentiana cruciata (1 II).

Общото проективно покритие на тревостоите достига 90%.
При зонирането на териториите формацията следва да получи статут на ограничен пасищен

режим. Лечебните растения не следва да бъдат обект на стопанско ползване. Възможно е да се направи
изключение за Colchicum autumnale, от който би могло да се събират семена.

4.19 Формация на Carex kitaibeliana

Съобществата на китайбелиевата острица заемат значителни площи
главно по варовитите терени на проучения район. Фитоценотичното им
разнообразие обхваща различни асоциации: ас. Carex kitaibeliana; ас. Carex
kitaibeliana - Rodax canum; ас. Carex kitaibeliana + Festuca dalmatica - Rodax
canum; ас. Carex kitaibeliana + Sesleria rigidaм ас. Carex kitaibeliana - Anthylis
vulneraria; ас. Carex kitaibeliana - Sesleria latifolia.

Съобществата на тези асоциации са локализирани главно в района между Беклемето и хижа
Добрила, както и около Козя стена. Те обхващат участъците в подножието на варовитите скали,
където почвите са плитки, силно ерозирани, от типа рендзини. Хоризонталната структура на



19

тревостоите е неравномерна, общото проективно покритие варира в
границите около 70%.

Видовият състав е разнообразен, обхваща редките видове Verbascum humile (1 I), Asperula
capitata (1 II), Leontopodium alpinum (+), Carum graecum (1 II),  Daphne blagayana (1
II), Sempervivum erythraeum (1 II).

От групата на лечебните растения са установени Bistorta major (1 I), Alchemilla sp. (2 II),
Primula veris (1 II), Colchicum autumnale (1 II), Thymus balcanus (1-2 III), Carum carvi
(1 II), Achillea millefolium (1 I), Hypericum maculatum (1II), Vaccinium vitis-idaea (1 II),
Galium verum (1 I), Teucrium chamaedrys (1 II), Helleborus odorus (1 II), Taraxacum
officinale (1 I).

Пасищният режим засяга в ограничена степен някои от участъците на формацията, но
неблагоприятното му влияние може да се проявява чрез създаване на условия за активна ерозия

4.20 Формация на Festuca rubra

Festuca rubra има широко разпространение върху цялата проучена територия, но тя очевидно
проявява слаба конкурентна способност, защото достига до ролята на доминиращ вид само в един
участък на рида Рудниците.

Терените са варовити склоновете имат южно изложение и наклон 300. Почвите са средно мощни,
слабо ерозирани. Съобществото се отнася към асоциация Festuca rubra - Luzula sudetica. То
има равномерна хоризонтална структура, богат видов състав и проективно покритие 90%.

От редките видове малочислени популации тук имат Crocus veluchensis (1 II), Silene roemeri
(1 I), Stachys bulgarica (1 I).

Лечебните растения са представени от Trifolium pratense (1 III), Achillea millefolium (1
III), Alchemilla flabellata (1 II), Galium verum (1 I), Veronica chamaedrys (1 I), Thymus
sp. (1 II), Carlina vulgaris (1 II), Hypericum perforatum ( 1 II), Primula elatior (1 I).

Изоставена кошара в ниската част на склоновете подсказва, че в миналото съобществата са
били подложени на умерена паша.

4.21 Формация на Koeleria penzessii

Установена в участъка между х. Дерменкая и заслона Орлово гнездо. Съобществата обхващат
билни части от релефа и склонове с южно изложение, върху варовити, плитки, сухи почви със слабо
проявена плоскостна ерозия.

Съобществата се отнасят към асоциацията Koeleria penzessii + Sesleria latifolia. Те имат
равномерна хоризонтална структура и проективно покритие 90%. Тревостоите са ниски, рехави,
подложени на умерено изпасване.

Представители на редките видове са Campanula transilvanica (1 II) и Asperula capitata
(1 II).

Лечебните растения имат ниски количествени оценки и не предоставят промишлени запаси. В
състава им са установени: Trifolium pratense (1 I), Thymus balcanus (1 III), Achillea
millefolium (1 II), Primula elatior (1 I), Colchicum autumnale (1 II), Fragaria vesca (1 I),
Taraxacum officinale (1 I).

4. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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4.22 Формация на Poa angustifolia

Установена в един участък, но върху значителна площ от няколко десетки хектара, по склон с
южно изложение срещу рида Рудниците. Терените са силикатни, с наклон 28-300. Почвите са
средномощни, неерозирани. Съобществото се развива на мястото на опожарявана в предходната
година хвойна. Последната е имала проективно покритие 30-40%. Заедно със субдоминантния вид
Agrostis capillaris, Poa angustifolia формира тук едно от най-добрите по отношение на
фуражните си качества съобщества, но липсата на паша показва, че те не се използуват. В този
случай не са ясни мотивите за опожаряване на хвойната, още повече, че нейното проективно покритие
не е било високо и практически не е затруднявало пашата на животните.

От редките видове тук място намира само Crocus veluchensis, а лечебните растения са
представени от Vaccinium myrtillus (15-20%), Vaccinium vitis-idaea (5%), Veronica
chamaedrys (1 III), Hypericum perforatum (1 II), Thymus balcanus (1 II), Achillea
millefolium (1 II), Galium verum (1 I), Veronica officinalis (1 I), Alchemilla flabelata (1 I),
Taraxacum officinale (1 I).

В огнищата на изгорялата хвойна се наблюдава начален процес на обрасване с представители
на разнотревието.

4.23 Формация на Agrostis capillaris

Съобществата на тази формация имат широко разпространение, заемат обширни площи и играят
основна роля в изграждане на растителната покривка в проучения район. Таксономичното им
разнообразие обхваща следните 5 асоциации: 1.ас. Agrostis capillaris; 2.ас. Agrostis capillaris
+ Lerchenfeldia flexuosa; 3.ас. Agrostis capillaris - Nardus stricta; 4. ас. Agrostis capillaris
- Anthoxanthum odoratum; 5. ас. Agrostis capillaris - Carex sp.

В екологично отношение Agrostis capillaris се разглежда като мезофилен вид, поради което
и съобществата му в проучения район заемат терени с различен наклон и различно изложение, но
винаги върху свежи, сравнително добре овлажнени, средно мощни и мощни почви. Подобни
характеристики носят понижените и заравнени участъци от по-ниските части на склоновете, където
се акумулират повече подпочвени води.

Добрите фуражни качества на доминиращия вид привличат животните и съобществата му са
подложени на интензивна паша. В условията на прекомерно утъпкване, той отстъпва доминантната
си роля най-често на Nardus stricta.

Като коренищен вид Agrostis capillaris конкурира в по-слаба степен съпътстващите го видове
и поради тази причина съобществата му се отличават с голямо видово разнообразие. В рамките на
формацията представители на редките видове са Gentianella bulgarica (с висока численост около
хижа Ехо), Alchemilla plicatula (с висока численост в местността Куманица), Asperula capitata
(широко разпространена по цялата територия на варовитите терени), Campanula transsilvanica
(местността Куманица), Viola balcanica (с ниска численост по цялата
територия) .

Лечебните растения присъстват с богат набор от тривиални видове, които имат ниски
количествени оценки: Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Rubus idaeus, Hieracium
pilosella, Alchemilla sp.sp., Veronica officinalis, Achillea millefolium, Hypericum
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maculatum, Galium verum, Bistorta major, Veronica chamaedrys, Helleborus odorus,
Carlina vulgaris, Fragaria vesca, Rumex alpinum.

В плана за управление на парка формацията на Agrostis capillaris следва да бъде поставена
под режим на разрешена паша, но при увеличаване на пасищната нагрузка трябва да се въведе система
на парцелно ползване.

4.24 Формация на Festuca pratensis

Представена с неголям участък в един пункт от подножието на рида Дерменкая, непосредствено
над Сухата река. Склонът има северно изложение и наклон 350. Вдлъбнатата, коритообразна част на
релефа позволява формиране на средномощни почви и общо мезофилни условия, необходими за
развитието на доминиращия вид. Описаният фитоценоз се отнася към асоциацията Festuca
pratensis - Agrostis capillaris.

Хоризонталната структура е хомогенна, общото проективно покритие е 100%. Мощният
тревостой с мезофилния си характер стои по-близо до ливадните съобщества, но големият наклон
препятствува окосяването му.

В богатия видов състав липсват представители на редките видове.
Към лечебните растения се отнасят установените тук Trifolium pratense (1 II), Thymus sp.

(2 IV), Helleborus odorus (1 I), Plantago lanceolata (1 I), Veronica chamaedrys (1 II), Achillea
millefolium (1 III), Alchemilla flabellata (2 IV), Hypericum maculatum (1 I), Taraxacum
officinale (1 I).

4.25 Формация на Poa bulbosa

Представена от едно съобщество върху площ от няколко декара край шосето Кърнаре - Троян.
То заема склонове с южно изложение. Подпочвената скала е варовик. Почвите са плитки, сухи, силно
ерозирани. Каменните излази на повърхността са около 15%. Наклонът на терена е 300.

Съобществото се отнася към асоциацията Poa bulbosa - Koeleria penzessii.
Хоризонталната структура е неравномерна. Проективното покритие достига до 85%. В

минналото поляната е била под интензивен пасищен режим, за което свидетелствуват редица
рудерални елементи.

По варовитите скали в границите на фитоценоза се образува многочислена популация от редкия
вид Jovibarba hoeffelii.

От групата на лечебните растения с ниско обилие са установени: Thymus balcanus, Hy-
pericum perforatum, Galium verum, Alchemilla flabellata, Veronica chamaedrys,
Helleborus odorus, Primula veris, Taraxacum officinale.

Находището на Jovibarba hoeffelii е достъпно и удобно за наблюдение от интересуващи се
туристически групи.

4.26 Формация на Chamenerium angustifolium (и други пионерни
видове върху пожарища)

Съобществата на тази формация са представени фрагментарно в
различни части на проучената територия, но поради ограничената им площ
в повечето случаи те не са получили самостоятелни полигони върху

4. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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к а р т а т а .
Един неголям полигон все пак фигурира в близост до хижа Дерменкая, където опожаряването

на хвойната е довело до формиране на растителни групировки с пионерна роля на Chamenerium
angustifolium.

Ролята на пионерни видове в опожарените огнища имат още Verbascum longifolium,
Calamagrostis arundinacea, Rumex acetosella, Viola tricolor, Scleranthus neglectus,
Hypericum perforatum и др., които с доброто си семенно възобновяване имат възможност да се
настанят преди всички останали в освободените от хвойната петна.

Подобни обраствания се появяват след първата година от опожаряването, имат кратковременно
- производен характер и бързо отстъпват на по-конкурентните представители от групата на житните.

4.27 Формация на Vaccinium uliginosum (синя боровинка)

В литературата се посочва за два пункта в региона (Червявски, Везев, 1952; Кочев, 1967). От нас
бе установена повсеместно в района между връх Паскал и Рибаришки проход и отчасти в масива
Козя стена. Съобществата й заемат големи площи и са между най-разпространените от Рибаришкия
проход на запад.

Съобществата й обитават изключително силикатни терени. Екотопите им представляват билни
участъци и склонове с различен, често значителен наклон (35-400) и предимно северно и производно
на него изложение. Почвите са планинско-ливадни, торфенисти, добре развити. Въпреки високите
валежи, съобществата изпитват известен недостиг на вода поради ниските температури и постоянния
вятър.

Проучените съобщества отнасяме към 9 асоциации:
1.ас. Vaccinium uliginosum;
2.ас. Vaccinium uliginosum + Vaccinium myrtillus;
3.ас. Vaccinium uliginosum + Vaccinium myrtillus + Vaccinium vitis-idaea;
4.ас. Vaccinium uliginosum + Vaccinium myrtillus - Festuca balcanica;
5.ас. Vaccinium uliginosum + Bruckenthalia spiculifolia;
6.ас. Vaccinium uliginosum + Vaccinium vitis-idaea;
7.ас. Vaccinium uliginosum - Sesleria comosa;
8.ас. Vaccinium uliginosum - Juncus trifidus;
9.ас. Vaccinium uliginosum + Festuca airoides.
По разпространени са съобществата на Vaccinium uliginosum с Juncus trifidus, Sesleria

comosa и Bruckenthalia spiculifolia.
Видовият състав на формацията е относително беден. От редките растения в тях участват: Arc-

tostaphylos uva-ursi, Daphne blagayana, Meum athamanticum, Lathyrus linifolium,
Gentiana lutea. Българските и балканските ендемити са представени от Jasione bulgarica,
Festuca balcanica, Sesleria comosa, Crocus veluchensis. В изграждането на съобществата
участват значителен брой лечебни расетния (към които се отнасят и част от споменатите вече видове):
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Thymus balcanus, Hypericum maculatum, H.
perforatum, Geranium macrorrhizum, G. sylvaticum, Rubus idaeus, Birstorta major,
Veronica officinalis, Fragaria vesca, Hieracium pilosella, Cetraria islandica.

Съобществата имат обикновено високо проективно покритие (95-100%). Максимумът си на
развитие достигат през август.

Една сравнително малка част от съобществата на формацията са включени в защитени територии.
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Останалата част са обект на ползване като пасища, а също за събиране на
боровинки. Фуражното им значение не е високо, тъй като Vaccinium uliginosum
не се пасе, а участието на ценни в това отношение видове е ограничено.

Не са установени застрашаващи съобществата на формацията фактори, още повече, че през
последните години те се използват слабо като пасища.

4.28 Формация на Dryas octopetala (сребърник)

В литературата са публикувани данни за нея от района на Коликон (в същност Кучето), връх
Козя стена (Кочев, 1967), в който е установена и изследвана и от нас. Заеманите територии са с
много ограничени размери.

Обитаваните от съобществата екотопи са изключително с основна скала варовик. Те
представляват билни части и склонове с наклон 25-300 и северно изложение. Почвите са рендзини,
сравнително добре развити, на места разкъсани от излази на основната скала. Овлажнението е
изключително атмосферно. Екологичните условия се формират под постоянното въздействие на
въздушните маси от север и постоянния северен вятър.

Установените от нас  съобщества се отнасят към 4 асоциации: ас. Dryas octopetala - Sesleria
rigida; ас. Dryas octopetala - Sesleria comosa; ас. Dryas octopetala - Sesleria latifolia;
ас. Dryas octopetala - Anthylis vulneraria, които съвпадат отчасти със съобщените в
литературата.

Флористичният състав на съобществата е доста разнообразен. В тяхното изграждане вземат
участие и редица редки видове: Arctostaphylos uva-ursi, Daphne blagayana, Leontopodium
alpinum, Carum graecum, Asperula capitata. Също балканските ендемити Festuca
balcanica, Sesleria comosa. Някои от видовете представляват интерес като лечебни растения:
Arctostaphylos uva-ursi, Thymus balcanus, Gentiana lutea, Alchemilla sp. div. Интерес
представлява храстовидна Pinus peuce поникнала спонтанно.

Формираният от състава тревостой достига 100% проективно покритие. Оптимумът му на
развитие настъпва през първата половина на юни, когато цъфти масово сребърникът. По време на
масовото си цъфтене с белите си цветове, той придава на съобществото характерен бял аспект.
Аспектна роля в съобществата играят също Anthylis vulneraria и Rodax canum, които цъфтят
през юли.

Като цяло съобществата на сребърника са включени в защитена територия и не са подложени
на пряко въздействие на антропогенните фактори. Изключение правят участъците покрай
туристическите пътеки, където са изложени на утъпкване и други влияния.

4.29 Формация на Arctostaphylos uva-ursi (мечо грозде)

В литературата се съобщава за разпространение на групировки на вида в района на Козя стена
- Коликон (Връх Кучето) (Кочев, 1967). При нашето изследване бяха установен събщества на
формацията на много места в изследвания район между Рибаришки проход и връх Паскал. Площите
им обикновено са малки и изолирани, по-компактен комплекс е формиран по
южния склон на връх Паскал.

Съобществата на формацията обитават както силикатни, така и
варовити терени, но по-често са върху първите. Екотопите им
представляват склонове с различен наклон, често полегати и с разнообразно,
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24

ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА В НАРОДЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН—I ЧАСТ

включително южно изложение. Почвите са от различен тип - кафяви горски,
планинско-ливадни и рендзини - сравнително добре развити. Овлажнението
е изключително атмосферно. Водният режим в екотопите е в границите
на умерения.

Проучените съобщества отнасяме към 2 асоциации: ас. Arctostaphylos uva-ursi и ас. Arcto-
staphylos uva-ursi - Sesleria rigida. От тях основна е първата.

Видовият състав на форамцията е беден. В района на Козя стена в съобществата участват редките
видове Daphne blagayana, Leontopodium alpinum и Bupleurum flavum, както и
балканския ендемит Festuca balcanica.

Формираната от съобществата на Arctostaphylos uva-ursi покривка е с високо проективно
покритие.

Една част от съобществата на формацията са включени в защитени територии, но болшинството
от тях не са под закрила. Целесъобразно е последните също да се поставят под определени форми на
защита.

4.30 Формация на Brickenthalia spiculifolia (връшняк)

В литературата са описани съобщества от нея върху ограничени площи западно от хижа Козя
стена (Растителност на ливадите и пасищата в България, 1964) и на три места източно от връх Козя
стена - Горялата планина, Лепенят, Чатал чучур (Кочев, 1967). Нашето проучване показа, че е
разпространена широко в района, по южните склонове между Рибаришкия проход и връх Косица и
съобществата и заемат много големи площи.

Съобществата на формацията обитават изключително силикатни терени. Техните екотопи
представляват склонове с изпъкнал релеф, наклони от 8-10 до 35-400 и 1500-2000м надм. вис.
Изложението е главно южно и производно на него, а по изключение и северно. Почвите са маломощни,
планинско-ливадни и кафяви горски, със високо съдържание на скелетни материали и повече или
по-малко ерозирани. Поради малката мощност на почвите, наклоните и изложението,
местообитанията на съобществата се отнасят към категорията на сухите.

Проучените съобщества отнасяме към 5 асоциации: ас. Bruckenthalia spiculifolia; ас.
Bruckenthalia spiculifolia + Vaccinium uliginosum; : ас. Bruckenthalia spiculifolia +
Vaccinium sp. div.; ас. Bruckenthalia spiculifolia - Juncus trifidus; ас. Bruckenthalia
spiculifolia - Calamagrostis arundinacea. По-разпространени са смесените съобщества.

Поради широкото разпространение и разнообразие на условията, видовото богатство на
формацията е значително. В състава на съобществата й, обаче, от защитените и редки видове са
представени само Arctostaphylos uva-ursi и Meum athamanticum, а от българските и
балканските ендемити - Jasione bulgarica, Festuca balcanica, Sesleria comosa и Crocus
veluchensis. Значителна е групата на лечебните растения: Arctostaphylos uva-ursi, Vaccinium
vitis-idaea, V. myrtillus, Thymus balcanus, Hypericum perforatum, H. maculatum,
Rubus idaeus, Galium verum, Bistorta major, Geranium macrorhizum, Chenopo-
dium bonus-henricus, Fragaria vesca, Hieracium pilosella. Интересно явление е
появяването на много места във Веженския дял на семеначета от Pinus peuce , а също и от Pinus
silvestris.

Формираната от съобществата на формацията покривка е полуотворена, с проективно покритие
60-65%. Максимума си на развитие тя достига в края на юли. Количеството на продуцираната фитомаса
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е ниско.
Навсякъде съобществата на формацията се използват като пасище. Значението им като източник

на паша не е високо, поради ниската продуктивност и слабата ядливост на едификатора. Независимо
от това в миналото те са използвани интензивно, свиделество за което е изредеността им, участието
на антропофити и развитието на ерозия. През последните години използването им като пасище е
силно ограничено и са започнали положителни промени в тях. С отсъствието на паша, изглежда, е
свързано и появяването на подраста от бяла мура.

Целесъобразно е съобществата на Arctostaphylos uva-ursi да бъдат поставени под ограничен
режим на ползване.

4.31 Формация на Pinus mugo (клек)

В литературата само се посочва, че видът е разпространен в района на връх Паскал. При нашето
проучване се установи, че по северния склон на връх Паскал и между него и връх Косица на значителна
площ са разпространени съобщества с доминиране на Pinus mugo. Същите са разкъсани на
различно големи и малки петна, които на места са отделени от струпвания на скални блокове.

Екотопите на съобществата на формацията представляват части от склонове със силикатна скална
основа и наклон над 250.Надморската височина варира от 1700 до 2000м. Изложението е исключително
северно. Почвата е сравнително добре развита, вероятно преходна между кафява горска и
тъмноцветна планинска горска. Овлажнението е изключително атмосферно. Високите валежи и
северната експозиция осигуряват добър воден режим.

Проучените съобщества се отнасят към една асоциация - Pinus mugo - Vaccinium myrtillus.
В долните части на склоновене са формирани и съобщества с редколесие от Picea abies.

Флористичният състав на формацията в изследвания район е много беден. Характерно за него
е учасието на Festuca balcanica.

Склопеността на Pinus mugo в съобществата варира от 0.8 до 1.0. Средната височина на
храстите е 1.20 - 1.50м.

Една част от съобществата на формацията са включени в защитена територия и естествено не
са обект на ползване. Останалите извън защитената територия съобщества в момента също не се
ползват. Състоянието и на едните, и на другите не е много добро, което очевидно е резултат от
използване в миналото.

Целесъобразно е цялата територия заета от клек да се включи в защитена територия, която да
бъде обект на повишено внимание, тъй като един пожар би унищожил тези единствени клекови
съобщества в Централния Балкан.

4.32 Формация на Juniperus sibirica (сибирска хвойна)

Формацията на сибирската хвойна е една от най-широко разпространените в проучвания район.
Както в миналото, така и понастоящем тя се използва като пасище. Голямата площ, която заема
формацията и разнообразните местообитания на нейните съобщества са предпоставка за
изграждането й от множество асоциации, в които субдоминанти са различни видове. От гледна точка
на пасищния режим формацията на сибирската хвойна може да се разглежда като съставена от две
основни групи съобщества: 1. такива при които сибирската хвойна има проективно покритие повече
от 70%. В тях пашата е почти невъзможна, а и разнообразието от
съпътстващи видове не е голямо; 2. съобщества с проективно покритите
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на хвойната 30-50%, в които се наблюдава най-голямо видово разнообразие
и които се използват като пълноценно пасище.

В легендата на картата, обаче, ние се придържахме към по-строго научното подразделение на
формацията като групирахме картираните нейни съобщества в три субформации в зависимост от
биологичния тип на субдоминантите.

4.32.1 Субформация Juniperus sibirica - редколесие

В литературата има данни за комплексни съобщества на Juniperus sibirica и Pinus peuce в
района на връх Вежен (Велчев, 1973). Ние установихме съобщества Juniperus sibirica - редколесие
с участие както на Pinus peuce така и на Picea abies, Pinus silvestris и Abies alba по цялото
протежение от връх Паскал до Рибаришки проход. Заеманите от тях площи, особено между връх
Вежен и Рибаришки проход и между връх Вежен и връх Пъпа са значителни.

Съобществата на Juniperus sibirica - редколесие обитават изключително силикатни терени.
Екотопите им представляват склонове с  различен наклон и предимно северно и със северна
компонента изложение. Най-значителни са площите им на север от главното било. Ограничено са
представени и на юг от главното било в района Вельова черква - връх Черни връх, над град Клисура.
Почвите са добре развити, кафяви горски и преходни към тъмноцветни горски. Овлажнението е
умерено.

В района между връх Пъпа и Рибаришки проход дървесният елемент е представен главно от
Pinus peuce, следвана от Picea abies. От връх Тетевенска Баба до връх Паскал доминира Picea
abies, следвана от Abies alba и Pinus silvestris. Между Вельова черква и връх Черни връх
господства Pinus silvestris следван от Pinus peuce.

По-голямата част от съобществата на Juniperus sibirica - редколесие са включени в защитени
територии. От останалите най-уязвими са тези южно от билото в района Вельова черква - връх Черни
връх, използвани като пасища. Целесъобразно е всички тези съобщества да се включат в защитени
територии.

4.32.2 Субформация Juniperus sibirica - храстчета

Проучвана е в района на Козя стена, Горялата планина, връх Лепенят и местността Куманица
(Кочев, 1967) и отчасти западно от връх Вежен (Чернявски, Везев, 1952). Нашите проучвания показаха,
че е разпространена в целия изследван район. Съобществата й заемат големи площи особено на
запад от Рибаришки проход.

Екотопите на съобществата са свързани главно със силикатни терени и по-ограничено с
карбонатни. В болшинството случаи те представляват склонове с различен наклон (10-40°) и
разнообразно изложение. Почвите са кафяви горски, планинско ливадни, рендзини и ранкери с
различна мощност, богатство и овлажнение. По отношение на водния режим те се нареждат между
сухите и умерено влажните.

Съобществата, които установихме се отнасят към асоциациите:
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium uliginosum + Vaccinium myrtillus;
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium uliginosum + Bruckenthalia spiculifolia;
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium uliginosum - Lerchenfeldia flexuosa;
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium uliginosum - Calamagrostis arundinacea;
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium myrtillus;
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ас. Juniperus sibirica - Vaccinium myrtillus - Luzula luzuloides;
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium myrtillus - Festuca balcanica;
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium myrtillus - Lerchenfeldia flexuosa;
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium myrtillus + Vaccinium vitis-idaea;
ас. Juniperus sibirica - Bruckenthalia spiculifolia;
ас. Juniperus sibirica - Bruckenthalia spiculifolia - Calamagrostis arundinacea;
ас. Juniperus sibirica + Rubus idaeus +Senecio nemorensis;
ас. Juniperus sibirica - Daphne blagayana.
По-разпространени са съобществата на Juniperus sibirica с Vaccinium uliginosum, V.

myrtillus и Bruckenthalia spiculifolia.
Поради широкото й разпространение и разнообразието на местообитания, субформацията е

флористично богата. Защитените и редки видове, обаче са представени с малък брой видове: Arc-
tostaphylos uva-ursi, Daphne blagayana, Gentiana lutea, Meum athamanticum,
Lathyrus linifolius, Leontopodium alpinum (в района на Козя стена). От българските и
балканските ендемити в състава им участват Jasione bulgarica, Festuca balcanica, F. valida,
Sesleria comosa, Crocus veluchensis. По-многочислена е групата на лечебните растения: Arc-
tostaphylos uva-ursi, Rubus idaeus, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Colchicum
autumnale, Hypericum perforatum, H. maculatum, Gentiana lutea, G. asclepiadea,
Veronica officinalis, Thymus balcanus, Bistorta major, Galium verum, Achillea
millefolium, Geranium macrorrhizum, Fragaria vesca, Heleborus odorus, Veratrum
lobelianum, Veronica chamaedrys. Интерес представлява на много места присъствието на
подраст от Pinus peuce и Pinus silvestris.

Формираната от съобществата на субформацията покривка в зависимост от характера на
местообитанията има различно проективно покритие, най-често 60-70% и рядко достига до 100%.

С изключение на включените в защитени територии, съобществата на субформацията се
използват като пасище, а също и за събиране на боровинки. През последните години пасищното
използване е доста ограничено, но в миналото то е било интензивно и се е отразило на техния
състав и структура, израз на което е изреждането им, развитие на ерозия, разпространение на
антропофити. Неблагоприятно въздействие е оказало върху тях опожаряването на хвойната, за
разширяване на пасищата, следи от което има на много места. Опожаряването е основен фактор
застрашаващ тези съобщества.

4.32.3 Субформация Juniperus sibirica - житни треви

Едно от най-широко разпространените и заемаща най-обширни територии субформация.
Juniperus sibirica покрива средно около 40% от площта на съобществата и в откритите
пространства остава достатъчно място за развитието на богат набор от тревни видове. Сред тях най-
голямо количествено участие имат житните като Nardus stricta, Lerchenfeldia flexuosa,
Festuca rubra, F. balcanica, Sesleria comosa, Calamagrostis arundinacea, Agrostis
capillaris и др. В сравнение със съобществата на субформацията Juniperus sibirica -храстчета,
където проективното покритие на хвойната е от порядъка 70-80%, тук възможността за паша остава
и на практика редица съобщества се намират под постоянен пасищен режим. Може да се счита, че
именно пашата задържа активното развитие на хвойната, защото по високите, стръмни, каменливи и
следователно по-труднодостъпни за животните зони хвойновите храсталаци, очевидно, достигат до
по-високо проективно покритие.

4. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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Сегашното силно редуциране на пасищния режим може да доведе до
сукцесионна подмяна на тази субформация и преминаването и в съчетание
с ниските храстчета.

Присъствието на редки видове е ограничено. По-широко разпространение има Festuca
balcanica, а Silene roemeri, Crocus veluchensis, Viola balcanica имат ниски количествени
оценки. Внимание също представлява присъствието на дървесни екземпляри от балканския ендемит
Pinus peuce в околностите на връх Вежен.

Групата на лечебните растения включва: Potentilla erecta, Rubus idaeus, Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea, Thymus balcanus, Hieracium pilosella, Gentiana asclepiadea,
Hypericum perforatum, Fragaria vesca, Veronica officinalis, Trifolium pratense - всчики
с ограничени запаси.

Съобществата на субформацията се отличават с голямо видово разнообразие и може би след
варовитите терени те формират хабитатите с най-голяма значимост за запазване на общото
биологично разнообразие. За да се запазят като такива, обаче необходимо ще бъде сегашното
натоварване със стада рязко да се увеличи!

4.33 Формация на Vaccinium myrtillus (черна боровинка)

Vaccinium myrtillus е един от най-широко разпространените видове в проучената територия.
Най-често той е асектатор или субдоминант в съобществата на сибирската хвойна. Върху по-
ограничени площи той формира самостоятелни съобщества, отнасящи се към асоциациите
Vaccinium myrtillus, Vaccinium myrtillus +Lerchenfeldia flexuosa, Vaccinium
myrtillus - Nardus stricta, Vaccinium myrtillus - Bruckenthalia spiculifolia - Carex
kitaibeliana.

Съобществата на горните асоциации са разпространени по-широко в източната част на района,
по-ограничено - в централната му част и не са наблюдавани в западния участък.

Не са установени специфични връзки между общите екологични условия и разпространението
на формацията. Източно от Беклемето, в ниската част на склонове със северно изложение
Vaccinium myrtillus обраства плътно огнищата на изгаряна в миналото хвойна. Въпреки, че в
други райони това не е наблюдавано, то следва да се има предвид при оценка на възможните
сукцесионни тенденции след изгарянето на хвойната.

Навсякъде в съобществата, в които има доминираща роля, Vaccinium myrtillus има по-дребни
размери, плодоноси обилно, но с по-дребни плодове, в сравнение с екземплярите, които съпътстват
сибирската хвойна. Незащитен от нея, видът очевидно търпи в по-голяма степен въздействието на
пашата.

От групата на редките видове в границите на формацията се срещат Crocus veluchensis,
Viola balcanica, Silene roemeri. Лечебните растения са представени от Vaccinium vitis-
idaea, Veronica chamadrys, Thymus sp., Alchemilla flabellata, Achillea millefolium,
Hypericum perforatum, Potentilla erecta, Hypericum maculatum, Veronica officinalis,
Bistorta major.

И редките, и лечебните растения са представени с ниски количествени оценки, но може да се
счита, че пашата не застрашава развитието им.
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4.34 Скална растителност

Разпространена е в целия изследван район, тъй като по цялото му
протежение се срещат скални излази - стени, венци, зъбери, куполи. Видовете
обитаващи варовиковите скали се отличават съществено от тези по
силикатните, поради което подразделяме растителността на
силикатофилна и калцифилна.

4.34.1 Калцифилна скална растителност

В литературата има данни за състава в района на масива Козя стена -
Коликон (връх Кучето) и в местността Венците източно от Беклемето
(Кочев, 1967). Освен в посочените, тя е разпространена и между Коликон
(действителния) и връх Ушите, западно от хижа Козя стена. Най-богата на
видове и най-обширни площи тази растителност заема в района на масива
Козя стена - връх Кучето.

Варовиковите скални терени са разположени главно в билните части на планината. Те
представляват скални стени, венци и зъбери главно със северно изложение, но са представени широко
и южното и други слънчеви изложения. Екологичните условия са специфични и същевременно сурови,
което обуславя развитието на оскъдна, но характерна растителност.

Растителността е с ниско облие и проективно покритие. В сравнение с относително малката
площ на скалните разкрития, дя е доста богата на видове Широко са представени в състава й Sesleria
rigida, Carex kitaibeliana, Festuca balcanica, Jberis sempervirens, Achillea ageratifolia,
Rodax canum, Anthylis vulneraria, Dianthus petraeus, Jurinea glicacantha, Teucrium
montanum, Saxifraga paniculata, S. marginata, Cotoneaster integerimus и др. С
ограничено разпространение и то главно в масива Козя стена - Кучето са защитените и редки растения
Carum graecum, Leontopodium alpinum, Alchemilla plicatula, Micromeria
frivaldszkyana, Cortusa matthioli.

Голяма част от площите с калцифилна скална растителност са включени в защитени територии.
Целесъобразно е, обаче и останалите територии да се поставят под закрила (например местността
Куманица). Необходимо е също цялата билна част в района на връх Козя стена - връх Кучето да се
включат в резервата Козя стена.

4.34.2 Силикатофилна скална растителност

За нейния състав и разпространение в региона няма дани в литературата. Разпространена е по
цялото протежение на изследваната територия. По-значителни площи заема в района между връх
Юмрука и връх Паскал.

Силикатни скални терени има както в билната част, така и по склоновете, особено южните,
между връх Вежен и връх Паскал. Те представляват зъбери и куполи. Изложението е различно.
Надморската височина варира между 1500 и 2000м. Екологичните условия и по тези скали са сурови,
но по-различни от тези на варовиците, което определя различна растителност.

Силикатофилната растителност също е с ниско облие и проективно покритие. Нейният състав
не е така богат на видове като калцефилната. С най-широко участие в нея са видовете Carex
kitaibeliana, Festuca balcanica, Bellardiochloa violacea, Potentilla rupestris, Potentilla

5. РЕДКИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ
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haynaldiana, Silene lerchenfeldiana, Sedum maximum, Sempervivum marmoreum,
Juniperus sibirica и др. Ограничено са разпространени Allium victorialis, Pinus mugo (връх
Паскал), Sempervivum erythraeum, Primula minima. От редките видове с нея са свързани
Jovibarba heuffelii, Alchemilla anisiaca, Gentiana lutea, Centaurea kernerana,
Minuartia saxifraga, Minuartia bulgarica.

Силикатофилната скална растителност е включена частично в защитени територии. Останалата
извън тях част също не е подложена на силно отрицателно въздействие. Целесъобразно е обаче, по-
големите скални участъци по южните склонове в района на Вежен и Паскал също да се поставят под
закрила.

4.35 Формация на Pteridium aquilinum (орлова папрат)

Разпространена е много ограничено. Установени са две съобщества върху ограничена площ
между връх Ушите и хижа Ехо. Екотопите им представляват билни понижения в състедство с букова
гора. Основната скала и силикатна. Почвата е кафява горска, мощна, богата и с добро овлажнение.

И двете съобщества се отнасят към асоциация Pteridium aquilinum. В състава на
съобществата доминира безразделно орловата папрат, която образува плътна непроходима покривка.
Видовият състав е много беден. Редки видове няма. Съобществата не са обект на използване.

4.36 Формация на Rubus idaeus (малина)

Нейни съобщества са установени върху много ограничени площи на две места в региона между
хижа Ехо и връх Ушите и по западния склон на Свинска могила, разположена северно от връх
Тетевенска Баба. Местообитанията представляват разлати склонове и билни заравнености. Скалната
основа е силикатна. Почвата е кафява горска, добре развита, богата и с добро овлажнение.

Всички проучени съобщества се отнасят към асоциацията Rubus idaeus. Rubus idaeus
доминира напълно и образува плътна покривка. Флористичният състав е много беден. Отсъстват
защитени, редки и ендемични видове.

Съобществата са обект на използване като източник на плодове. При брането на плодове
туристите и берачите утъпкват и чупят малиновите храсти, но това не застрашава съществуването
им.

5. РЕДКИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ

България се характеризира с виско флористично богатство, което според Определител на
висшите растения в България (1991) наброява 3567 вида и 330 подвида висши растения. Съгласно
разпределението на страната по флористични райони (Флора на НР България, т. I-IХ) Стара планина
е обособена като самостоятелен флористичен район, а централната й част се разглежда като
подрайон. Именно в този подрайон се наблюдава най-голямо видово разнообразие (2076 вида и
подвида висши растения) в сравнение с другите флористични райони на страната. В Червена книга
на България (1984) са включени 105 вида, а в Атлас на ендемичните растения (1991) - 31 вида от този
регион. Съответно в списъка на защитените растения са отнесени 36 вида, които имат
разпространение в тази част на Балкана. Тази статистика, разбира се, се отнася до Централна Стара
планина във всичките й височинни зони и е трудно в настоящия етап да се даде характеристика само
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за високопланинските пасища по тези показатели. Като се има предвид, че
приблизително 76% от редките видове събрани в цитираните източници
се срещат над 1600м надм.вис., може уверено да се твърди, че по-голямата
част от редките видове растения обитаващи Централна Стара планина
имат разпространение над горната граница на гората.

Не случайно в Атлас на ендемичните растения в България (1991) Стара планина се посочва като
най-богата на български ендемити. В нея, според този източник, са разпространени над 90 вида и
подвида ендемични за България растения, като повечето от тях се срещат локално. Изследванията
върху формообразувателните огнища в страната ни показват, че след Пирин, Централна Стара
планина е един от най-важните формообразувателни центрове в страната (Кожухаров, 1977).

Тези факти са аргумент в полза на необходимостта от специално внимание свързано с
проблемите по опазването на биологичното (флористично) разнообразие в изследвания район.

Резултатите от проучването на популациите на редките видове растения са изложени по-долу,
а в Таблица 1 е представена таблица на тези видове с природозащитния им статус.

Трудното идентифициране на представителите на род Alchemilla на терена затруднява в голяма
степен обективната оценка на числеността на установените редки видове от тази група. Подробни
данни в тази връзка могат да се получат след специални проучвания на този род в района, който е
един от центровете на неговото формообразуване.

Alchemilla asteroantha установена е в два пункта - край хижа Дерменкая и в местността
Козята стена.

Alchemilla bulgarica разпространена с единични екземпляри покрай пътеката между хижа
Дерменкая и Беклемето.

Alchemilla erythropoda установена покрай централната туристическа пътека източно и
западно от хижа Козя стена.

Alchemilla gracillima установена малочислена популация разположена покрай малък
планински поток в местността Пладнището -северно от заслона Орлово гнездо.

Alchemilla plicatula установена е в три пункта: в местността Куманица, на Козята стена и
под връх Вежен. Проявява привързаност към варовитите терени. Голяма численост имат популациите
на Куманица и на Козя стена. В изследвания район този вид се развива много добре, като на места на
Куманица достига до позициите на субдоминант в съобществата на Agrostis capillaris.

До сега бяха известни само находищата на този вид по склоновете на върховете Ботев и Левски.
Новите локалитети разширяват познанията за разпространението на този вид и са принос в
уточняването на неговата хорология.

Понастоящем не съществуват видими застрашаващи фактори за този вид.
Arctostaphylos uva-ursi този вид се среща по цялата проучвана територия. Популациите му

имат различна численост и площ. Местообитанията му са свързани главно с тези на черната и
червената боровинка и сибирската хвойна. Многочислена популация от мечо грозде се намира в
резерват Козята стена. Общата численост на вида в изследвания район не допуска събирането му за
промишлени нужди. Наблюдаван е само един участък намиращ се по южните склонове на връх Паскал,
където видът се развива с многочислена популация върху площ от няколко десетки декара. Може в
този случай да се допусне събиране на растението от туристи в ограничени количества.

Asperula capitata този вид има много широко разпространение в проучвания район.
Наблюдаван е по цялата дължина на Старопланинското било от местността Куманица до Маркови
ливади. Местообитанията на вида са свързани с наличието на варовик и плитки каменливи почви,

5. РЕДКИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ
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където варовитите скали излизат на повърхността.
Популациите на вида са многочислени, в добро състояние, като цяло заемат значителни

територии.
Видът участва в изграждането на формациите на Agrostiis capillaris, Bromus riparius,

Koeleria splendens, Sesleria latifolia, Juniperus sibirica, Carex kitaibeliana, Arctos-
taphylos uva-ursi, Calamagrostis arundinacea, Sesleria rigida, Festuca dalmatica и
Dryas octopetala.

Описани са 36 асоциации, в които участва, като една от тях, в района на местността Куманица
се доминира от Asperula capitata, а в района на Маркови ливади се явява като субдоминант.

В настоящия момент не съществуват отрицателни фактори за популациите на този вид.
Atropa bella-dona установена е с един екземпляр в местността Маркови ливади, във

формацията на Luzula luzuloides. Сибирската хвойна по тези места е била опожарявана и At-
ropa belladona е случайно попаднала от горската зона, която се намира наблизо.

Campanula transsilvanica установени са около стотина екземпляра върху проучваната
територия. Разпространена е в местността Куманица, край заслона Орлово гнездо и по ридовете
Балевско и Рудниците. Във всички локалитети се среща с ограничен брой индивиди. Видът е застрашен
в най-голяма степен от преминаващите туристи, тъй като е едро и красиво растение и някои от
локалитетите се намират в близост до туристически пътеки (в района на заслона Орлово гнездо).

Съвместно с този вид в местността Куманица и на рида Балевско установихме с ограничен брой
индивиди Campanula moesiaca. Това я прави един от най-рядко срещаните видове в района.
Застрашаващите фактори за нея са същите както и за предходния вид.

Carum graecum в изследвания район видът е установен на различни места , главно по
варовитите скали по рида Рудниците, на Козята стена и рида Коликон. Участва в изграждането на
формациите: Sesleria latifolia, Festuca dalmatica, Carex kitaibeliana, Dryas octopetala,
Juniperus sibirica. Описани са 15 асоциации с участие на Carum graecum. Във всички описани
съобщества този вид показва ниско обилие, но срещаемостта му на места е висока, което е характерно
за популацията на Козята стена.

Не са наблюдавани отрицателно действащи фактори за този вид.
По силикатния скален венец край пътеката от хижа Дерменкая към Беклемето беше установен

видът Centaurea kernerana, представен с малочислена популация.
Cortusa matthioli установена до сега на едно единствено място в района на връх Козята

стена. По сведения на студента от ВЛТИ Ивайло Младенов този вид се среща единично и по рида
Дерменкая. Този вид също следва да се разглежда като един от най-рядко срещаните в Парка.

По сведения на същия студент в местността Балевско се намира многочислена популация от
Galanthus nivalis.

Daphne blagayana този вид бе установен в следните локалитети: местността Куманица -
многочислена популация; в подножието на рида Дерменкая - малочислена популация; на Козята
стена и връх Коликон, на връх Юмрука, на връх Ушите при хижа Ехо - многочислени популации.
Видът участва в изграждането на формациите на Sesleria comosa, Calamagrostis arundinacea,
Sesleria rigida, Sesleria latifolia, Vaccinium uliginosum, Dryas octopetala, Arctosta-
phylos uva ursi, Juniperus sibirica. Под връх Юмрука Daphne blagayana изгражда като
субдоминант асоциация Juniperus sibirica-Festuca balcanica-Daphne blagayana.

От направените проучвания следва, че този вид участва в изграждането на повече от 23
съобщества в изследваната територия.
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Местообитанията, които обитава са стръмни и каменливи и не са
подходящи за паша, следователно пасищният режим понастоящем не се
отразява неблагоприятно на развитието на популациите. Туристическият
поток също не се отразява неблагоприятно, защото Daphne blagayana не е
обект на масово събиране. Опожаряването на хвойната може да бъде
особено опасно, защото Daphne blagayana много често е елемент на хвойнови
съобщества .

Dryas octopetala установена е една многочислена популация в района на Козята стена. Част
от нея се намира в резерватната територия. Убедителното присъствие на този вид в посочеия район
се доказва от формираната от него формация там. Площите на съобществата, които формира обхващат
няколко декара. Развива се много добре, цъфти и плодоноси. Няма застрашаващи фактори за
съществуването на вида.

Festuca xanthina установена е в района на Козя стена във формациите на Sesleria rigida
и Sesleria latifolia. Описана е в две асоциации на скалист, варовит терен с ниско обилие.

Трудното идентифициране на представителите от род Festuca е предпоставка някои материали
все още да не са окончателно таксономично уточнени, в следствие на което е възможно доказване
съществуването на Festuca xanthina и на други места. Очевидно е, обаче, че тя принадлежи към
редките видове с ограничено разпространение и численост на популациите. Застрашаващи фактори
не са установени.

Gentiana lutea в проучвания район от този вид са установени ограничен брой индивиди.
По-висока е числеността му в района на връх Вежен. Въпреки, че единият локалитет се намира в
рамките на резерват Царичина, а другият - в района на Козята стена (извън резервата), както и на
връх Юмрука, очевидно е, че събирането на растението като билка е довело до силното намаляване
на неговата численост. Популациите на този вид се нуждаят от специално внимание и грижи за
преустановяване на унищожаването им. Трябва много строго да се санкционират всички нарушители.

В района на връх Вежен жълтата тинтява участва в изграждането на 3 асоциации, които се отнасят
към формациите на Nardus stricta, Sesleria comosa и Juniperus sibirica.

Jovibarba heuffelii разпространена е по силикатните скали в проучваната територия. На
някои места като например в района на Беклемето както и по южните склонове на Старопланинското
конче популациите на вида наброяват стотици екземпляри върху ограничени площи от няколко
квадвартни метра. По скалистите местообитания не може да се счита, че понастоящем има
застрашаващи фактори за съществуването му. Не бива да се допуска събирането на индивиди под
никаква форма. Видът е елемент на силикатните скални групировки.

Laserpitium siler установен е само в района на Козята стена. Участва в изграждането на
формацията на Sesleria latifolia. Описан е в две асоциации, с ниско обилие и срещаемост.

Някои от индивидите са разпространени непосредствено край туристическата пътека от хижа
Козя стена към Беклемето. Въпреки, че видът не представлява нито декоративен интерес, нито е
билка, постоянното съприкосновение с преминаващите туристи може да се отрази неблагоприятно
на разпространението и нормалното развитие на популацията в този район. Наблюдавахме скършени
от преминаващи туристи екземпляри.

Lathyrus linifolius вид представен в целия изследван район само с няколко десетки индивида.
Установен е северно от заслона Орлово гнездо, в района на Козята стена, по склоновете на връх
Юмрука, връх Вежен, по северните склонове на връх Безименен (между Болованя и Братанец) и на
границата на гората при хижа Момина поляна.

5. РЕДКИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ
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Описан е в рамките на 7 асоциации, отнасящи се към формациите на
Calamagrostis arundinacea, Juniperus sibirica, Festuca balcanica, Vaccinium
uliginosum, Luzula luzuloides и Sesleria latifolia.

Считаме, че популациите на този вид са много уязвими и опазването му трябва да бъде обект на
специално внимание. Прекомерната пасищна нагрузка може да доведе до унищожаване на
екземплярите му.

Leontopodium alpinum разпространението му е ограничено в района на
връх Козята стена, връх Кучето и по южните склонове на връх Баба в
местността Маркови ливади. Обитава тревисти и каменливи места, като
участва в изграждането на формациите на Arctostaphyllos uva-ursi, Dryas
octopetala, Juniperus sibirica, Sesleria latifolia, Carex kitaibeliana, Sesleria rigida,
Calamagrostis arundinacea.

От нас е описан като елемент на 10 различни асоциации.
Популацията на еделвайса е многочислена и показва добра жизненост, възобновяемост и

тенденции към разширяване. По-голямата част от нея се намира в резерватна територия. Негативно
действащ фактор за нея единствено може да се счита бракониерството от туристи, минаващи по
пътеката за хижа Козя стена. Понастоящем, обаче, по наше мнение, хижарят на тази хижа упражнява
сериозен контрол върху състоянието на популацията и не допуска унищожаване на растения.

Особено уязвими са ограничените по численост находища под връх Баба, тъй като са извън
резерватен режим и са в близост до туристическата пътека.

Lilium jankae установен е в 3 пункта: край варовитите скали между хижа Дерменкая и заслона
Орлово гнездо; на Козята стена и под връх Вежен - на северни склонове. Докато в района на връх
Вежен е в рамките на резерватна територия, то на останалите места е извън всякаква защита и ние
наблюдавахме отрязани всички генеративни стъбла на 5те екземпляра в района на варовитите скали
при хижа Дерменкая. В тази връзка застрашаващ фактор е главно туристическото присъствие, защото
красивите му съцветия се берат за букети.

Видът е регистриран като елемент на формацията на Calamagrostis arundinacea.
Lilium martagon представен е с единични екземпляри в рамките на цялата проучена

територия. Състоянието на популациите му е застрашено тъй като привлича вниманието на туристите
с добрите си декоративни качества.

Meum athamanticum популациите на този вид са малочислени и с ограничена площ.
Локалитетите, в които е установен са: връх Юмрука - по северните склонове, където популацията
наброява 150-200 индивида; в района на връх Вежен и в района на хижа Планински извори. Участва
в изграждането на 17 асоциации, отнасящи се към формациите на Juniperus sibirica, Carex
kitaibeliana, Bruckenthalia spiculifolia, Vaccinium myrtillus, Nardus stricta, Sesleria
comosa, Calamagrostis arundinacea.

Не е ясно дали понастоящем съществуват конкретни отрицателно действащи фактори за този
вид.

По силикатните скали край пътеката от хижа Дерменкая към заслона Орлово гнездо с ограничен
брой индивиди бе установена Minuartia saxifraga. Не са наблюдавани застрашаващи развитието
й фактори.

Само в един локалитет - по силикатните скали южно от Старопланинското конче е установено
присъствието на Minuartia bulgarica. Тя се развива много добре, образува многочислена
популация и понастоящем няма застрашаващи фактори.
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По скалното образувание “Венеца”, северно от заслона Орлово гнездо и
по скалите над пътеката по южния склон на Коликон се развива Micromeria
frivaldskyana. От разговорите проведени с местен овчар разбрахме ,че този
вид се събира като билка за чай. Регулярно и масово събиране на това
растение може да се отрази неблагоприятно върху неговата численост.

Rhynchocorys elephas този вид е установен в няколко пункта в изследвания район: южно от
връх Безименен в участъка между върховете Братанец и Болованя; по южния склон на връх Тетевенска
Баба и по южния склон но връх Вежен при изворите на река Равна. Разпространението му е тясно
ограничено край високопланинските потоци. Популациите му са представени
от разпръснати, единични екземпляри, като обилието му на установените
места не надхвърля няколко десетки индивида. Елемент е на хигрофитната
крайпоточна растителност.

Ниската численост на този реликтен вид налага специално внимание по опазването му. Основен
фактор за нормалното му развитие е наличието на потоци и реки с течаща вода. Тяхното пресъхване
или унищожаване ще доведе до унищожаването на този рядък вид.

В досегашната литература разпространението на вида е свързвано само с нискостоящите горски
пояси. Намирането му над горната граница на гората е принос към уточняването на
разпространението на вида във височина и условията за неговото развитие.

Stachys bulgarica среща се почти навсякъде в проучвания район. С изключение на Козята
стена, където популацията е сравнително многочислена, на другите места видът е представен с
единични екземпляри. Участва в изграждането на формациите на Bromus riparius, Juniperus
sibibrica и Festuca rubra.

Понастоящем не са установени отрицателно действащи фактори за съществуването на вида.
Прекомерната паша би довела до утъпкване и унищожаване на индивидите.

Viola balcanica разпространена е почти повсеместно в проучваната територия. Има
многочислени популации. Участва в изграждането на различни съобщества, главно тревни. Високата
численост на вида гарантира доброто му състояние.

В рамките на Националния парк Централен Балкан специално внимание заслужават и някои
видове растения, които без да имат природозащитен статут също играят важна роля за богатството
на биологичното разнообразие в района. Това е една група от балкански ендемити, които имат по-
широко разпространение от описаните по-горе растения.

В нашите проучвания установихме редица съобщества доминирани от Festuca balcanica и
Sesleria comosa, както и такива, в които участват Festuca valida, Festuca riloensis. и Festuca
panciciana. Наблюденията ни показват, че Festuca balcanica не се пасе охотно от животните,
въпреки че формира мощна надземна фитомаса. Sesleria comosa се пасе в по-голяма степен, но
слабата понастоящем натовареност на пасищата не представлява заплаха за съществуването й. При
една увеличена нагрузка на пасищния режим би следвало регионите с доминираща роля на Sesleria
comosa да бъдат зонирани и отнесени към категорията земи с ограничен пасищен режим.

Crocus veluchensis също има почти повсеместно разпространение. Елемент е главно на
формациите на Juniperus sibirica, Agrostis capillaris, Nardus stricta, Festuca balcanica,
Bellardiochloa violacea, Carex kitaibeliana, Festuca rubra, Vaccinium myrtillus и др.
Считаме, че за сега единственият застрашаващ фактор за този вид е активността на дивите свини,
които изравят луковиците му и ги използват за храна.

Silene roemeri не образува многочислени популации, но има широко разпространение в Парка.

6. ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
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Проявява добра възобновяемост. В настоящия момент не съществуват
застрашаващи фактори за този вид.

Silene lerchenfeldiana проявява привързаност към скалите и скалните местообитания - главно
на силикат. На места, като например под Старопланинското конче, образува многочислени
популации. Местообитанията му свидетелстват за слабата конкурентоспособност на вида, но от друга
страна, са предпоставка за обикновено трудната му достъпност.

Gentianella bulgarica е есенно цъфтящ едногодишен вид. Има висока численост и
повсеместно разпространение в района. Може да бъде унищожен от утъпкване или друг фактор
препятстващ формирането и узряването на семената.

Във някои от съобществата на формациите Vaccinium uliginosum и
Bruckenthalia spiculifolia е установен балканския ендемит Jasione bulgarica.
Той има ограничено разпространение в проучвания район.

Направеното през 1995г проучване на редките видове в западната
половина на Народен парк Централен Балкан потвърждава впечатлението
ни за голямото разнообразие на редки и застрашени растения обитаваши
териториите над горната граница на горанта. Безспорно районът с най-
голяма концентрация на такива видове е този на варовитите терени на
Козята стена. След него трябва да се отбележи местността Куманица,
която също се характеризира с варовит терен, както и варовитите скални
прослойки в района между хижа Дерменкая и Беклемето. В тази връзка
трябва да се подчертае, че основният носител на редки видове в района са
варовиците. Те трябва да бъдат зонирани като регион с най-висока
значимост по отношение на опазването на биоразнообразието.

Останалите райони повече или по-малко богати на редки видове, носят характеристиката на
голямото флористично разнообразие на Парка. Само на тези места, където в миналото е имало много
интензивна и вероятно нерегулирана паша, която е довела до сукцесионни промени водещи до фазата
на картъла, сега са относително унифицирани по видов състав и почти липсват редки видове в тях.
Като пример за такива райони могат да се посочат пасищата в местността Локвата, около Беклемето,
над хижа Бенковски и около хижа Планински извори. Установените редки видове по тези пасища са
представени с единични екземпляри. При зонирането на парка тези пасищни комплекси могат да се
отнесат към териториите с неограничен пасищен режим.

Тук трябва да се отбележи и фактът, че балканският ендемит Pinus peuce в последните
десетилетия има тенденция към настъпление във вертикална посока, което води до навлизане в някои
пасища. Това се наблюдава в района на връх Вежен. Би следвало на местата, които са извън
резерватната територия и представляват пасищен интерес да не се допуска сеч на бялата мура.

Трите големи резервата Козя стена, Царачина и Боатин съдържат целия спектър от редки видове,
установени в проучваната територия. Строгата охрана на тези резервати в бъдеще ще осигури
надеждно опазване на тези редки видове като флористично разнообразие. Бъдещият план за
управление трябвя да осигури опазване на редките видове в останалите райони, както и запазване и
увеличаване на численоста на сега съществуващите популации.
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6. ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

По литературни данни и по сведения на специалистите, в границите на
парка се срещат около 57 вида лечебни растения. Тези сведения се отнасят
за цялата територия на Парка, при това посочения брой следва да се приеме
с уговорката, че до сега не са извършвани детайлни проучвания и след
провеждането на такива цифрата вероятно ще бъде коригирана.

В проучената от нас западна половина на Народен парк Централен Балкан през 1995г беше
установено наличието на 35 вида лечебни растеия.

При направената характеристика на изследваните формации беше установено, че общите
количества на болшинството от регистрираните лечебни растения са ограничени, популациите им
са малочислени и не могат да бъдат използвани за промишлени нужди. В това отношение изключение
правят черната и червената боровинки и по-малко Colchicum autumnale. Между върховете
Паскал и Картала е установено значително по площ находище и на мечо грозде, което може да бъде
оценено като съдържащо промишлени запаси, но според нас като единствено по рода си в района,
то не бива да бъде подлагано на стопанска експлоатация.

В района на Стара планина билкосъбирането е традиционна дейност,
поради което лечебните растения, като част от растителните ресурси
на планината са експлоатирани в продължение на много години безсистемно
и неконтролирано.

Като се има предвид, че билкосъбирането в България е развивано без научнообоснована система
за оценка на състоянието, продуктивността и запасите на популациите на експлоатираните видове,
сега е трудно да се докаже до коква степен популациите на лечебните растения са били засегнати от
тази дейност. Трябва да се отбележи, че през 30те и 40те години в района на Стара планина силно са
пострадали популациите на Gentiana lutea, G. punctata, Atropa bella-dona, Valeriana
officinalis и др. (според Киряков и др., 1949). В последващия период от време събирането на тези
видове е продължило и ние днес наблюдаваме съвсем ограничена численост от тях, сведена до
единични екземпляри, запазена главно в резерватните територии.

Трудната таксономична идентификация на представителите на род Alchemilla (шапиче) е
предпоставка за събирането наред с широко разпространените видове, какъвто е Alchemilla
flabellata и на редки и застрашени видове като например Alchemilla mollis, A. catachnoa и
др.

Един от основните проблеми, според нас, свързани с билкосъбирането в района е
необходимостта от изработване на основни правила за бране на билки, които да бъдат обвързани с
опазването и възобновяването на лечебните растения в района. Тези правила трябва да имат
инструктивно-просветен характер и по подходящ начин трябва да бъдат доведени до съзнанието на
хората, които се занимават с бране на билки.

Понастоящем не е необходимо да се ограничава билкосъбирането за лични нужди. Необходимо
е, обаче (и това може да се контролира по хижите) да се определят видовете растения, които да се
забранят за събиране, като например някои, които трудно могат да бъдат разграничени от
морфологично близки застрашени видове (например Stachys officinalis от Stachys bulgarica).

До знанието на хората трябва да достигне по подходящ начин, че е абсолютно забранено
събирането на билки от групата на защитените видове.

Като цяло оценката ни за лечебните растения в проучвания район е, че липсват промишлени

7. АНТРОПОГЕННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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находища. Известни възможности за събиране на ограничени, макар
количества предоставят само видовете Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea,
Colchicum autumnale (само семена) и някои от представителите на род
Alchemilla, но след изключване находищата на редките представители на
рода. За последното е необходимо специално проучване.

Констатираната цялостна ситуация определя функцията на Парка като територия, която
съхранява богат и ценен генетичен фонд от лечебни растения и основната насока на тяхното ползване
следва да се свърже с ползването му като изходен материал за научна дейност и култивиране, но
използването му в тази насока следва да се регламентира по строг начин.

7. АНТРОПОГЕННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Високите части на Централна Стара планина са били обект на антропогенната дейност от древни
времена. Планината е осигурявала поминък на населението от подножията, както и растителни и
животински ресурси за ползване. Старопланинското било е изключително красиво и със своите
панорамни гледки към Северна и Южна България, привлича множество посетители.

Антропогенното въздействие върху високите части на планината е
било многопосочно и в продължение на столетия е оставило своя отпечатък
върху Балкана.

Една от най-старите дейности в района е дърводобива. В резултат на тази дейност, като
цяло е понижена горната граница на гората. Това явление е изразено в по-голяма степен по южните
склонове в сравнение със северните. В резултат се е увеличила сумарната площ на високопланинските
пасища.

За разширяване на пасищните територии от незапомнени времена се прилага опожаряване
на хвойната (Juniperus sibirica). Тази дейност се характеризира с големи мащаби и се извършва
и до днес ежегодно. Следи от такава активност ние наблюдавахме по цялата изследвана територия. В
зависимост от силата на пожара, могат да се диференцират две категории пожарища:

1. Такива с пълно изгаряне на хвойновите храсти. Освободените терени бързо се заемат от
пионерни видове и те поставят началото на сукцесионен процес на обрастване на пожарищата с
растителност.

2. Такива, при които огъня преминава бързо, след което остават розетки от сухи хвойнови клони,
които за продължителен перид затруднява възстановяването на растителната покривка в техния
обсег.

Опожаряването на хвойната води до някои негативни последствия, които трябва да се имат
предвид в бъдеще:

1. На стръмни терени и на места с плитки каменливи почви това явление винаги води до бързо
развиваща се и необратима ерозия, която както наблюдавахме на връх Ушите при хижа Бенковски,
може да достигне да оголване на материнската скала.

2. Наред с хвойната пожарите унищожават всички останали растения и голяма част от семенния
запас в почвата. В тази връзка трябва да се имат предвид и негативните последствия, които търпи
фауната. Сред тези видове има редки и ценни, като например Daphne blagayana, Campanula
transsilvanica; така е унищожено едно от най-добрите находища на Rhododendron kotschy
под връх Ботев и др., които обикновено изчезват от тези райони след пожара.
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3. Местата на опожарената хвойна се нуждаят от възстановителен
период, преди да могат да бъдат усвоени като пълноценно пасище.

Опожаряването на сибирската хвойна, очевидно е една дейност, която се е утвърдила като
традиционна по тези места от много години и се счита сега единственият способ за ограничение на
увеличаващите се площи заети от популациите на този вид. Този метод е евтин и ефикасен и не води
до замърсяване каквото би предизвикала която и да било химическа борба с хвойната. Практиката е
показала, че не се наблюдава намаляване на флористичното разнообразие в опожарените петна,
напротив, по наши наблюдения тъкмо там то се увеличава.

Пашата е традиционна стопанска дейност на местното население. По сведения на пастири,
хижари и възрастни хора, пашата в миналото е имала много по-широки размери и в последните
десетина години нейната нагрузка рязко е намаляла. Свидетелство за тези времена са редица
изоставени кошари, мандри, както и обширните площи заети с картъл.

Понастоящем стадата в проучвания регион са сведени до минимум. Те са от овце, крави, коне и
малко кози. Основни центрове, в които както в миналото, така и понастоящем се получава струпване
на стада и кошари, са районът източно от връх Лепенят, около хижа Бенковски, в местността Въртопа
и около хижа Планински извори.

От подножието на планината животните се извеждат в Балкана най-рано в края на май и остават
там до края на септември.

Като положително явление може да се изтъкне интереса на овчарите
към отглеждането на местни породи овце, които са по-приспособени към
условията на планината и са по-издържливи, а продуктивните им качества
са добри. През 1995г наблюдавахме едно стадо от каракачански овце, които
са много продуктивни на мляко и вълна и по-слабо на месо, но са по-
приспособени от всички други породи да се хранят с картъл. Считаме, че
трябва да се стимулира отглеждането на тази порода овце.

В най-голяма степен неблагоприятно върху растителността се отразява пашата на козите. Често
те унищожават почти целите храстчета на боровинките и въпреки, че могат да се хранят с хвойнови
връхчета не е уместно масовото пашуване на кози на територията на Парка.

В резултат на пасищната дейност, понастоящем на много места се наблюдават по-големи или
по-малки рудерални огнища.

Местата за водопой на животните се характеризират с по-голяма степен на ерозия отколкото
съседните участъци.

По отношение на пашата трябва да се подчертае, че тя може и трябва да бъде разширена в
рамките на Парка. Считаме, че тя е най-добрия начин за ограничаване настъплението на сибирската
хвойна, когато се провежда в съобществата на нейната формация.

Коситбата е антропогенно въздействие със съвсем ограничено влияние в проучваната
територия. Частично окосяване се наблюдава около хижите Ехо, Вежен и Момина поляна за нуждите
на животните на тези хижи.

Непосредственото антропогенно влияние в района е изразено в разрастването на туризма,
особена на организирания туризъм. Освен маркираните туристически пътеки, в резултат на
увеличения туристически поток се появяват  много нови странични пътеки, които дават началото на
ровинна ерозия.

Преминаването на туристите е свързано с битово замърсяване, което, макар да не е в големи
размери, се наблюдава по цялото протежение на Старопланинското било.

8. СУКЦЕСИОННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА РАСТИТЕЛНОСТТА
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Посетителите на Парка не винаги имат необходимата култура и берат
цветя, между които и редки и застрашени видове, както например,
наблюдавахме отрязани цветове от Lilium janke край пътеката от хижа
Дерменкая към Беклемето. Изкушение за туристите е популацията на
еделвайсът, част от която се намира в близост до пътеката за хижа Козя
стена. Понякога хората съвсем неволно кършат растения, както
наблюдавахме покрай пътеката между връх Козя стена и хижата счупени
индивиди от Laserpitium siler.

Повсеместно е събирането на билки от туристите, но в ограничени количества, за лични
нужди. Най-често събираните в този смисъл растения са Thymus sp. div., Hypericum perforatum
и Oryganum vulgare.

Билкосъбирането понастоящем няма промишлени размери. Оценката ни за липса на промишлени
запаси от посочените за региона лечебни растения предполага и за в бъдеще да се запази режима на
умерено събиране на билки от туристите за лични нужди.

През месец август почти цялото протежение на проучвания район се посещава от стотици хора,
които събират плодовете главно на черната и в по-мака степен на червената боровинка. На някои
места, като например в района на Беклемето, Вежен, хижа Бенковски, струпването на хора е
изключително голямо - 600-700 души на ден в достъпните за превозни средства участъци.

Събирането на тези плодове има промишлени и комерчески характер, но като изключим
битовото замърсяване, утъпкването и настъплението на моторни превозни средства в планината, не
съществува заплаха за популациите на боровинките от тази дейност.

Появата на по-високопроходими моторни превозни средства дава
възможност на повече коли и мотоциклети да навлизат на територията
на Парка. Те предизвикват утъпкване и изравяне на коловози, които на много
места са условие за развитие на дълбока ровинна ерозия. Този тип
нарушения обикновено имат необратим характер. Наблюденията ни
показват, че когато старият коловоз се окаже непроходим, успоредно край
него се прокарва нов и така в някои участъци като например между хижа
Дерменкая и Беклемето, могат да се наблюдават до 5-6 успоредни коловоза,
изоставените от които са подложени вече на активна ерозия.

Към преките механични увреждания, които МПС нанасят на растителността и почвата, трябва
да се прибави влиянието на изгорелите газове от автомобили и мотоциклети.

Мащабът на това въздействие за сега е относително ограничен, но началната симптоматика
трябва да се разглежда като тревожна и в плана за управление да се набележат мерки, които да
регулират влиянието на този фактор.

Увеличеното човешко присъствие е предпоставка за урбанизиране на районите около
хижите. Строят се сгради, стопански постройки, пътища и съоражения. В резултат на човешката
активност край хижите се наблюдава най-високо ниво на битово замърсяване и рудерализация.

Общо впечатление е, че посетителите и местните хора за сега не познават предназначението,
функциите, режима и природните ценности на Националния парк.
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8. СУКЦЕСИОННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА
РАСТИТЕЛНОСТТА

За разлика от сезонните и разногодишни промени в растителните
съобщества, които имат обратим (флуктуационен) характер,
сукцесионните изменения водят до промяна в типа, таксономичната
принадлежност на съобществата.

Разкриването на точната картина на сукцесионните процеси изисква продължителни,
многогодишни наблюдения, но натрупаният опит на изследователите позволява някои от тях да
бъдат установени и при внимателна оценка на съвременното състояние на растителността.

За сега липсват точни данни за историческите промени на растителните съобщества във
високопланинските части на Стара планина. Палеоботаничните данни засягат главно промените на
горската растителност през Холоцена (Филипович, 1990; Антонов, Филипович, 1995 и др.). Сега със
сигурност се знае, че буковите гори са формирали своя пояс в следледниковия период, измествайки
предхождащите ги габърови и елови гори. Не е разкрита напълно и картината свързана с промените
на смърчовите гори. Предполага се, че в миналото те са имали по-широко разпространение. Знае се
също със сигурност, че горната граница на гората върху голяма част от територията е изкуствено
понижена след изсичане на горите, особено по южните склонове. По този начин площта на
високопланинските пасища се е разширила допълнително чрез формиране на вторични тревни
съобщества на мястото на изсечените, главно букови гори.

Не е ясно също доколко запазените само в отделни пунктове клекови съобщества и отделни
екземпляри от клек, в миналото са имали по-широко разпространение. В други наши планини
клековият пояс е бил унищожен (Витоша), или силно нарушен (Рила, Пирин), след изсичане на клека
за получаване на дървени въглища и опожаряването му за разширяване на пасищата. Неговата съдба
в проучения район е предполагаемо подобна.

Сложен комплекс от външни и вътрешни фактори могат да доведат до бърза или постепенна
смяна на едни растителни съобщества с други. Видими и относително достъпни за оценка са
промените, които протичат под влияние на антропогенната дейност.
Основен фактор в рамките на тази дейност е пашата на едър и дребен
добитък в зоната на високопланинските пасища. От незапомнени времена
голям брой овце, крави, коне и кози са пашували във високата планина през
целия вегетационен сезон от юни до октомври. В някои зони натоварването на пашата е било
прекомерно и това е довело до формирането на обширни територии заети от Nardus stricta. Те
са запазени до днес в околностите на хижа Планински извори, по склоновете над хижа Бенковски, в
местността Въртопа - по южните склонове, в околностите на връх Лепенят. Ако настаняването на
Nardus stricta. представлява една крайна фаза в сукцесионните промени, намалената интензивност
на пашата през последните няколко десетилетия води до обратна посока на изменения, свързана с
намаляване площта на картъловите съобщества. Посоката на този обратен сукцесионен процес се
наблюдава във всички зони на картъловите съобщества, и особено в периферните им части, където
натоварването на пашата е било по-слабо, а контактните възможности със съседни формации от
друг тип, ускоряват възстановителните процеси.

При намалена натовареност на пасищата, Nardus stricta отслабва конкурентната си мощ и
това позволява на някои от съпътстващите видове постепенно да увеличат количественото си
присъствие, достигайки първоначално до ролята на субдоминанти. Подобна роля видимо играе

8. СУКЦЕСИОННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА РАСТИТЕЛНОСТТА
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Agrostis capillaris, в описаната от редица пунктове асоциация Nardus
stricta+Agrostis capillaris. По-високите размери на други житни засенчват
макар и частично картъла и той като светлолюбив вид постепенно губи
доминантната си роля. Особено бързо върху значителни площи обратният
сукцесионен процес протича чрез подмяна на картъловите съобщества с
Bellardiochloa violacea. Този вид има добра семенна възобновимост, формира
туфи с мощна надземна фитомаса и особено в участъци с начална фаза на
ерозия бързо измества Nardus stricta.

Agrostis capillaris заема участъци с по-мезофилен характер (ниските части на склоновете,
пониженията), докато Bellardiochloa violacea се развива по билните, по ксерофилни части.

Стадата от домашни животни съвсем естествено за изисквали построяването на кошари и заслони
за нощувка. Голяма част от тях днес са изоставени, но навсякъде в околностите им се е настанила
типична рудерална растителност, изградена от нитрофилни видове като Verbascum longifolium,
Rumex acetosella, R. alpinum, Veratrum lobelianum, Urtica dioica, Carduus nutans,
Conium maculatum и др. Подобни рудерални огнища се наблюдават във всички зони на
проучената територия. Следва да се очаква, че при намален пасищен режим те постепенно ще изчезват
и ще бъдат подменени от представители на житните Agrostis, Festuca и др. При увеличаване на
количеството на стадата те ще се запазят и вероятно ще увеличат заеманите площи. Въпреки, че
подобни огнища формират центрове за разпространение на антропофитни елементи може да се
счита, че степента на влияние върху съседните растителни съобщества остава съвсем умерена и не
носи основнание за тревога.

С извънредно сложна взаимовръзка с естествени природни фактори и влияние на пашата стои
разпространението на сибирската хвойна. Бидейки елемент на климаксното състояние на
растителността в субалпийската зона, тя е присъствала около горната граница на гората и главно в
редколесието, но след предполагаемото унищожаване на клека и иглолистните, бързо е разширила
началните си територии.

Процесът на настъпление на хвойната изглежда е незавършен и той като, че продължава и в
наши дни. Трудно е да се разкрият причините, поради които сибирската хвойна разширява
разпространението си, но може да се предположи, че фазата на масовото й развитие вероятно стои
най-близо до климаксното състояние на растителността. Последното се свързва с представата, че
над гораната граница на гората с климаксната фаза следва да стои Pinus
mugo примесен с редколесие и сибирска хвойна; във височина клековите
съобщества биха могли да образуват както плътен пояс, така и разкъсано
от хвойнови и боровинкови и тревни съобщества развитие В най-високите
части биха намерили естественото си разпространение субалпийските
тревни формации на Festuca rubra, Festuca balcanica, Sesleria comosa, Carex
kitaibeliana, Carex caryophyllea, и др., както и формациите на алпийските
елементи Vaccinium uliginosum, Juncus trifidus, Agrostis rupestris, Festuica
airoides.

Тази принципна картина на климаксното състояние, очевидно се нарушава от ограниченото
разпространение на клека и от ограничената му възможност да възстановява загубените територии.
В негово отсъствие и съобществата на сибирската хвойна, и субалпийските тревни съобщества
очевидно получават възможности за по-широко разпространение.

Резултатите от нашето проучване показват, че сибирската хвойна достига до най-високо



43

проективно покритие (70-80%) в зоната около горната граница на гората и
по-високите, стръмни често скалисти и по-труднодостъпни за паша
участъци. Ние считаме, че ограничеият пасищен режим позволява на
хвойната да увеличава общото си проективно покритие. Това впечатление
се затвърждава от констатацията, че в най-натоварените от стада
територии хвойната липсва или има по-ниско проективно покритие.

При общата констатация за рязко намаляване броя на животните през последните години, може
да се прогнозира прогресивно обрастване на по-голяма част от субалпийската зона със сибирска
хвойна.

Нейното масово опожаряване засега ограничава тази тенденция, но то води след себе си до
неблагоприятни последствия от ерозия и унищожаване на редки видове.

Умереният пасищен режим може да поддържа съобществата на сибирската хвойна с проекнивно
покритие около 30-40% и свободни участъци заети от представителите на житните треви. В това
състояние те запазват качествата си на фуражен ресурс (животните пашуват в тези съобщества),
задържа се развитието на хвойната и в последна сметка се формират хабитати, които съхраняват
най-голямо биологично разнообразие! Налага се извода, че за да има достатъчно паша, трябва да
има достатъчно пашуващи стада! Само тяхното присъствие може да ограничи бързото настъпление
на сибирската хвойна.

На мястото на опожарените хвойнови съобщества протича интензивен процес на
възстановителни смени, които показват различия в зависимост от интензивността на пожара и от
характера на околната растителност. При пълно изгаряне на хвойната, върху освободените петна
най-напред се настаняват едногодишни и двегодишни видове, които имат висока семенна
продуктивност и разнасят семената си на по-големи разстояния. Такива са Calamagrostis
arundinacea, Chamenerium angustifolium, Verbascum longifolium, Rumex acetosella,
които най-често имат ролята на пионерни растения.

Постепенно те биват изместени от коренищни и рехавотуфести житни, като Agrostis capilars,
Lerchenfeldia flexuosa, Poa angustifolia и др., а следващата фаза промените е насочена към
настаняване на плътнотуфестите Bellardiochloa violacea, Festuca balcanica, F. nigrescens
и др. Масово наблюдавана картина в момента е един междинен етап от тези изменения, при който
горните видове формират смесени съобщестав които е трудно да се прецеи кой от тях има доминираща
роля.

В случаите, в които хвойната е изгоряла частично, нейните изсъхнали клони покриват плътно
огнищата, ерозията е по-слабо проявена, но и възстановяването протича по-бавно.

Установените западно от хижа Чучул съобщества, в които черната
боровинка е запълнила изцяло изгорелите хвойнови огнища, вероятно
представляват един по-късен сукцесионен етап. Доколкото той е
наблюдаван само в един участък, е трудно да се прецени дали би имал
универсално значение.

В по-ограничена степен, но в мащаби, които не следва да бъдат пренебрегнати, фактор на
сукцесионни промени е дивата свиня. Навсякъде в проучения район могат да се наблюдават петна от

9. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПАСИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ ВЪВ
ВИСОКОПЛАНИНСКАТА ЧАСТ НА НАРОДЕН ПАРК ...
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разровени участъци, в които стадата от диви свине са търсили коренища,
грудки и други подземни части на растенията за храна. Особено активно се
разравят участъците с по-голямо обилие на Crocus veluchensis. Неговите
грудки очевидно се консумират с охота. На мястото на нарушените
съобщества от Nardus stricta, Festuca balcanica и Agrosis capillaris се наблюдава
също първоначално обрастване с изброените по-горе пионернни видове, след
които възстановителните изменения водят до изходното състояние на
нарушеното ниво.

Катастрофални последствия за съдбата на растителността се получават след пожари върху много
стръмни и скалисти терени, където ерозията отнема целия почвен слой и върху оголената подпочвена
скала могат да се развиват ограничен брой видове в разредени скални групировки.

Общ резултат от протичащите сукцесионни изменения е наличието на богат набор от растителни
формации и на значително фитоценотично разнообразие в голяма част от тях. От тази гледна точка
биологичното разнообразие на проучения район на фитоценотично ниво може да се разглежда
като изключително богато!

9. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПАСИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ ВЪВ
ВИСОКОПЛАНИНСКАТА ЧАСТ НА НАРОДЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

Събраният фактологичен материал и неговият анализ ни дават основание да направим следните
препоръки във връзка с подготовката на План за управление:

1. Високопланинските пасища в границите на Парка да се зонират с оглед опазването на
биологичното разнообразие и съхраняване на находищата на редките и лечебните видове:

I зона - Резерватни територии, в които по статут е забранена антропогенната дейност.
II зона - Обхваща буферните зони на резерватите, скалните излази по варовитите терени, заедно

с прилежащите край тях участъци с делувиални почви, където се наблюдава най-голямо струпване
на редки радстения. В тази зона следва да попаднат и скални терени и сипеи със силикатна основа,
върху които процесите на ерозия са напреднали и се поддържат от пашуването на стадата. Основният
режим на втората зона следва да ограничи пашата до степен, в която на стадата ще бъде разрешено
преминаване през зоната, но не и постоянно пашуване в границите й. Освен ограничаване на пашата
върху силно ерозираните терени следва да се проведат и противоерозионни мероприятия.

III зона - Цялата останала територия със свободен пасищен режим.
2. Да се забрани опожаряването на сибирската хвойна. Ограничаването на нейните територии

да се извършва чрез изсичане и чрез стимулиране на животновъдството. Натоварването на
териториите с повече стада ще задържи настъплението на хвойната. Абсолютно недопустимо е
ползването на химически средства за корекции във видовия състав на пасищата. Недопустимо е
също ползването на изкуствени торове за повишаване на продуктивността им.

3. Да се забрани пашата на кози в границите на Парка.
4. Животновъдството да се стимулича чрез създаване на битови удобства за пастирите, чрез

поддържане на пътната мрежа то техните кошари и заслони, чрез насочване на туристически групи
към подготвени пунктове, в които да се предлагат кисело мляко, сирене,
кашкавал и други специфични продукти. Да се организират образователни
програми за въвеждане на пастирите в условията на пазарната икономика.

Стадата от животни и кошарите да се насочват в определени участъци
и да не се пръскат свободно по цялата територия. Самите участъци да
бъдат ограничени по площ. Това ще улесни препоръките за създаване на
битови удобства и ще ограничи площта на рудералните огнища.
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Стадата от животни и кошарите да се насочват в определени участъци и да не се
пръскат свободно по цялата територия. Самите участъци да бъдат ограничени по площ.
Това ще улесни препоръките за създаване на битови удобства и ще ограничи площта на
рудералните огнища.

5. Отчитайки като цяло доброто ниво на туристическите маркировки, следва да
обърнем внимание на обстоятелството, че по маршрутите липсват необходимите
информативни табла и знаци, които регламентират позволените и непозволени дейности, а
такива са необходими особено край резерватните територии. Да се подобри и развие
системата от указателни табла и знаци, особено по границите на резерватите. Самите
граници да бъдат ясно маркирани.

6. По основните туристически маршрути да се поставят контейнери за битови отпадъци
(поне в два пункта между две съседни хижи). Същите да се извозват с коне до подходящи
за изхвърляне места.

7. Да се забрани събирането на лечебни растения за промишлени цели. Под свободен
режим на ползване могат да останат събирането на плодове от боровинки и гъби. Някои
от лечебните растения могат да се събират като чайове за лични нужди на туристите (жълт
кантарион, мащерка, риган). Цялостният набор от лечебни видове да се съхранява като
генетичен фонд, от който със специално разрешение би могло да се доставя начален
посадъчен материал в ограничено количество за интродукционни цели.

8. Категорично да се забрани събирането на букети, дори за лични нужди, както и
събирането на растения с декоративни качества за продаването им по пазарите.

9. Поставеното в някои хижи (Дерменкая, Орлово гнездо) добро начало на
пропагандиране природните ценности на Парка да се развие в цялостна система от
подходящи за целта плакати, брошури, хербарни материали, фотоси и др., които да се
експонират освен в посетителския център, и във всички хижи в парковата и прилежащите
зони.

10. При строителство на инженерни съоражения в границите на Парка (електропроводи,
пътища, въжени линии, ски влекове, постройки и пр.) да се изисква предварителна експертна
оценка за възможните нарушения и особено - нарушаване находищата на редки растителни
видове.

11. Да се регламентира движението на моторни превозни средства и да бъде забранено
свободното им преминаване извън официалната пътна мрежа.

Тренировките със състезателни мотоциклети да се провеждат в определен за целта
полигон, върху който използващите го организации ще имат задължението да извършват
рекултивационни мероприятия.

12. След завършване на проуччванията и върху източната част от Парка, да се преценят
възможностите за разширяване на резерватната мрежа, както и за включване на нови
територии към съществуващите резервати. Предварителни съображения в тази връзка стоят
относно находищата на Pins mugo и Arctostaphylos uva-ursi в западната част, както и
част от южните склонове на Козя стена.



47

10. ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ В РАМКИТЕ НА
ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

През 1995г екипа от специалисти бе придружаван в теренната работа от 6 студенти,
които се включиха в работата по договорната тема. Трима от тях (Гергана Гавракова,
Михаела Йорданова) придружаваха екипа в част от командировките. Други трима
(Цветелина Ценова, Красимира Кирилова и Стефан Гърдев) съпътстваха екипа пред всички
проведени командировки.

Студентите се запознаха с част от флорното богатство на Централен Балкан, научиха
редките видове растения в проучваната територия, занимаваха се с определяне на растения,
като част от общобиологичната им квалификация. В процеса на работата те започнаха да
правят самостоятелно теренни описания. В перспектива тази им дейност в района за
последните трима от тях ще прерастне в подготовка на дипломни работи.

В рамките на командировката, проведена в района на Беклемето екипът от ботаници
бе съпроводен в продължение на 4 дни от група ученици от Троян заедно с тяхната
преподавателка по биология. Те се запознаха с предназначението на Парка, неговото
природно богатство, редките видове в района и антропогенната дейност в него.

Считаме, че работата със студентите и учениците е много полезна и трябва да
продължи и в бъдеще. Освен безценните практически умения, които младите хора
получават на терена, те опознават богатствата на Централен Балкан, което ги прави активни
природозащитници, а студентите - висококвалифицирани кадри способни да работят в
бъдещото Управление на Парка.
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1. Alchemilla asteroantha + +
2. Alchemilla bulgarica + +
3. Alchemilla erythropoda +
4. Alchemilla gracillima + +
5. Alchemilla plicatula +
6. Arctostaphylos uva-ursi +
7. Asperula capitata +
8. Atropa bella-dona +
9. Campanula moesiaca +
10. Campanula transsilvanica + + + +_ r/t
11. Carum graecum + +
12. Centaurea kernerana + + + + r
13. Cortusa matthiolli + +
14. Crocus veluchensis +
15. Daphne blagayana + +
16. Festuca balcanica +
17. Festuca panciciana +
18. Festuca riloensis +
19. Festuca valida +
20. Galanthus nivalis +
21. Gentiana lutea + +
22. Gentiana punctata + +
23. Gentianella bulgarica +
24.  Jasione bulgarica + nt
25.  Jovibarba heuffelii + +
26. Laserpitium siler +
27. Lathyrus linifolius + +
28. Leontopodium alpinum + +
29. Lilium jankae + +

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на редките видове растения
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ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА В НАРОДЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН—I ЧАСТ

30. Lilium martagon
31. Meum atamanticum + +
32. Micromeria frivaldskyana + + + t
33. Minuartia bulgarica + nt
34. Rhynchocorys elephas + +
35. Sempervivum erythraeum + nt
36. Sesleria comosa +
37. Silene lerchenfeldiana
38. Silene roemeri +
39. Stachys bulgarica + + +
40. Viola balcanica + + +
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Списък на установените лечебни растения

Achillea millefolium
Alchemilla sp. div.
Arctostaphylos uva-ursi
Bellis perennis
Bistorta major
Carum carvi
Cetraria islandica
Chenopodium bonus-henricus
Colchicum autumnale
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca
Galium verum
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata
Gentiana lutea
Gentiana punctata
Geranium macrorrhizum
Geranium sanguineum
Helleborus odorus
Hieracium pilosella
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum
Orchis sp. div.
Origanum vulgaris
Plantago lanceolata
Potentilla erecta
Primula elatior
Primula veris
Rubus idaeus
Rumex alpinus
Taraxacum officinale
Teucrium chamaedrys
Thymus sp. div.
Trifolium pratense
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Veronica officinalis
Veratrum lobelianum
Veronica chamaedrys

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА В НАРОДЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН—I ЧАСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Легенда към картата на пасищата във високопланинската зона
на Народен парк Централен Балкан

4.1 Формация на Juncus trifidus
4.2 Формация на Sesleria comosa
4.3 Формация на Festuca airoides
4.4 Формация на Carex caryophyllea
4.5 Формация на Festuca paniculata
4.6 Формация на Festuca valida
4.7 Формация на Nardus stricta
4.8 Формация на Festuca balcanica.
4.9 Формация на Alopecurus gerardii
4.10 Формация на Lerchenfeldia flexuosa
4.11 Формация на Bellardiochloa violacea
4.12 Формация на Deschampsia caespitosa
4.13 Формация на Luzula luzuloides
4.14 Формация на Calamagrostis arundinacea
4.15 Формация на Sesleria rigida
4.16 Формация на Sesleria latifolia
4.17 Формация на Festuca dalmatica
4.18 Формация на Bromus riparius
4.19 Формация на Carex kitaibeliana
4.20 Формация на Festuca rubra
4.21 Формация на Koeleria penzessii
4.22 Формация на Poa angustifolia
4.23 Формация на Agrostis capillaris
4.24 Формация на Festuca pratensis
4.25 Формация на Poa bulbosa
4.26 Формация на Chamenerium angustifolium (и други пионерни видове върху пожарища)
4.27 Формация на Vaccinium uliginosum
4.28 Формация на Dryas octopetala
4.29 Формация на Arctostaphylos uva-ursi
4.30 Формация на Brickenthalia spiculifolia
4.31 Формация на Pinus mugo
4.32 Формация на Juniperus sibirica
4.32.1 Субформация Juniperus sibirica - редколесие
4.32.2 Субформация Juniperus sibirica - храстчета
4.32.3 Субформация Juniperus sibirica - житни треви

4.33 Формация на Vaccinium myrtillus
4.34 Скална растителност
4.35 Формация на Pteridium aquilinum
4.36 Формация на Rubus idaeus
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Проучване и картиране на високопланинските пасища в Народен
парк Централен Балкан

II част

Отчет за извършената дейност през 1996 година

Ръководител на проекта:
Боряна Михова

Изпълнители:
ст.н.с. д-р Теньо Мешинев
проф.д-р Иван Бондев
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Ангел Григоров, студент



50

ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА В НАРОДЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН—II ЧАСТ

1. УВОД

В настоящия отчет са включени резултатите от проучването върху високопланинските храстови
и тревни съобщества в Националния парк Централен Балкан през 1996 г. През този период обект на
внимание беше източната половина на парковата територия в границите от х. Добрила до р.
Елешница.

През началния етап на организационна подготовка бяха набавени и подготвени за работа картни
материали; извършиха се някои корекции в състава на екипите; разпределена беше работата между
тях; подготвена беше план-програма за теренните проучвания.

Теренните проучвания обхванаха системно описание на растителността и картиране на
формациите, които я изграждат.

През последния етап е извършена камерална обработка на картния материал. Подготвени са
легенда и обяснителен текст към картата. Определени са някои критични в таксономично отношение
хербарни образци.

Авторският колектив трябваше да преодолее редица трудности, свързани най-вече с тежките
теренни условия и битовите неудобства в планината. Критични бяха случаите, в които за подслон
служеха туристическите заслони, колиби или палаткови лагери. Лошите атмосферни условия през
есенните месеци поставиха на истинско изпитание работещите екипи. В последна сметка посочените
трудности бяха преодолени и проучванията върху цялата територия - завършени в обема, предвиден
от условията на сключените договори.

Цялостната организация на изследователския процес и обработка на получените данни са
подчинени на методичния подход, приложен и през първия етап (1995 г.), поради което няма да
бъдат описвани в настоящия отчет.

Авторският колектив изказва искрена благодарност на ръководителя на проекта - Боряна Михова,
която положи значителни усилия в организационното и финансово обезпечаване на работата.

Трудно е да се изброят многобройните имена на хора, които по един или друг начин са ни
оказвали съдействие и са подпомагали нашата дейност. На всички тях дължим сърдечна благодарност!
Не можем да не отбележим особено ценната помощ, която ни оказваха хижарите на х. Добрила,
Левски, Тъжа, Мазалат, на служителите от Комитета по съобщенията и на дежурните метеоролози от
вр. Ботев, на планинската спасителна служба от гр. Калофер, на Директора на Горското стопанство
от с. Розино, на Директора на ГС Сахране и служителката от същото Рилка Драгнева, на Директора
на ГС Лъгът, на пастирите от района на Синаница, на планинската спасителна служба - гр. Казанлък.

2. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ

В границите на проучената през 1996 г. територия са установени и описани общо 43 картируеми
единици, главно на ниво формация, доминирани съответно от:

Carex curvula
Juncus trifidus
Agrostis rupestris
Festuca airoides
Sesleria comosa
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Avenula versicolor
Potentilla haynaldiana
Poa media
Carex caryophyllea
Festuca valida
Plantago subulata

Групировки от скална растителност
Carex kitaibeliana
Alopecurus gerardii
Koeleria eriostachya
Lerchenfeldia flexuosa
Bellardiochloa violacea
Festuca nigrescens
Nardus stricta
Calamagrostis arundinacea
Sesleria latifolia
Carex acuta
Rumex alpinum
Deschampsia caespitosa
Luzula luzuloides
Festuca rubra
Agrostis capillaris
Thymus vandasii
Poa trivialis
Verbascum longifolium
Anthoxanthum odoratum
Festuca stojanovii
Festuca balcanica
Dactylis glomerata
Butomus umbellatus
Vaccinium uliginosum
Juniperus sibirica с храстчета
Juniperus sibirica с житни треви
Vaccinium myrtillus
Bruckenthalia spiculifolia

Групировки от храстчета върху силно ерозирани терени
Редколесие с Juniperus sibirica, Festuca balcanica и др.
Rubus idaeus
Festuca riloensis

От установените през първия етап на проучването 38 картируеми единици в западната половина
на парка, девет не се срещат в източната му половина. Съответно 19 формации се установяват за

2. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА В НАРОДЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН—II ЧАСТ

първи път в източната половина на парка.

2.1 Тревна растителност

2.1.1 Формация на Carex curvula

Разпространена е само в района на вр. Ботев. Развива се върху плитки неерозирани почви.
Представена е от асоциация Carex curvula. Има беден видов състав, сред който Phyteuma

confusum е единственият представител на редките видове.

2.1.2 Формация на Juncus trifidus

Тази формация заема най-високите части на планината. Описана е от района на вр. Ботев, вр.
Дюз чал, по западните и южните склонове на вр. Триглав; билото, северните и северозападните
склонове на вр. Русоватец (Карабурун - 1700-1950 m н.в.). Заема по-малки територии и по южните и
западните склонове на вр. Малък Кадемлия, както и между него и вр. Мазалат по склонове със северни
изложения. Разположена е главно на стръмни склонове с наклон между 30 и 40о , но се среща също
така и при наклон 0-15о. Терените, върху които се развива са силикатни, а почвите са плитки, силно
ерозирани с каменни излази на повърхността, в отделните места между 10 и 40%. Овлажнението е
атмосферно.

Съобществата имат хетерогенен характер и покритие 80-100%, а на места то намалява до 40-
60%.

Описани са следните асоциации:
ас. Juncus trifidus
ас. Juncus trifidus + Carex curvula
ас. Juncus trifidus - Festuca airoides
ас. Juncus trifidus - Festuca airoides + Vaccinium uliginosum
ас. Juncus trifidus + Carex kitaibeliana - Festuca airoides
ас. Juncus trifidus + Carex kitaibeliana - Festuca airoides + Vaccinium uliginosum
ас. Juncus trifidus - Vaccinium uliginosum
ас. Juncus trifidus - Vaccinium uliginosum - Primula minima
ас. Juncus trifidus + Sesleria comosa
ас. Juncus trifidus + Sesleria comosa - Vaccinium uliginosum
ас. Juncus trifidus + Sesleria comosa + Carex kitaibeliana
ас. Juncus trifidus + Carex kitaibeliana + Nardus stricta - Alopecurus grardii
Видовият състав на тези асоциации обхваща средно между 23 и 28 вида. Най-широко

разпространеният рядък вид в тях е Phyteuma confusum. Срещат се също Huperzia selago,
Jasione bulgarica, Festuca riloensis, Festuca valida, Sesleria comosa, Crocus
veluchensis, Gentianella bulgarica.

Лечебните растения са представени от Vaccinium myrtillus, Hieracium pilosella, Thy-
mus vandasii, Vaccinium vitis-idaea, Cetraria islandica.

Като цяло тази формация заема неголеми площи. Тя е представител на типичната алпийска
растителност, която не е широко застъпена в Стара планина. Основната функция на тази формация
е противоерозионна.
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2.1.3 Формация на Agrostis rupestris

Agrostis rupestris е характерен алпийски вид и затова съвсем естествено формираните от него
съобщества са установени в района на високите върхове Амбарица и Ботев при надморска височина
между 1890 и 2150 m.

Обикновено тези съобщества заемат неголеми площи. Развиват се на билни терени или склонове
със слаб наклон (по-рядко с наклон 25-35о). Почвите са плитки, неерозирани, каменисти или
песъчливи. Овлажнението е атмосферно и въпреки сравнително оптималните валежи, през втората
половина на лятото почвата се изсушава, поради особеностите на механичния й състав и голяма
част от растенията страдат от недостиг на влага. Проективното тревно покритие е сравнително
ниско. Видовият състав на фитоценозите е средно 27 вида (от 19 до 34 вида).

Надземната фитомаса на тези съобщества е маломощна, което ги прави удобни за преминаващи
през тях стада, но неподходящи за постянна паша. Добри фуражни видове са Agrostis rupestris,
Poa media, Avenula versicolor, Alopecurus gerardii, Koeleria eriostachya, Taraxa-
cum sp., Campanula alpina.

В рамките на формацията са описани следните асоциации:
ас. Agrostis rupestris
ас. Agrostis rupestris + Festuca airoides
ас. Agrostis rupestris + Festuca stojanovii
ас. Agrostis rupestris + Carex kitaibeliana-Plantago subulata
ас. Agrostis rupestris + Festuca airoides + Carex kitaibeliana
ас. Agrostis rupestris + Festuca airoides + Avenula versicolor + Juncus trifidus
ас. Agrostis rupestris + Festuca airoides + Juncus trifidsus
ас. Agrostis rupestris + Juncus trifidus
ас. Agrostis rupestris - Cetraria islandica
Групата на редките растения е представена от Festuca stojanovii, Sempervivum

erythraeum, Phyteuma confusum, Jasione bulgarica, Rhododendron myrtifolium, а на
лечебните - от Thymus vandasii, Achillea millefolium, Primula veris, Vaccinium
myrtillus, Vaccinium vitis-idaea.

2.1.4 Формация на Festuca airoides

Формацията е установена в местностите Куманица и Равнец, на връх Ботев, в района на вр.
Параджика (2110-2200 m н.в.), Юрушка грамада (2130 m н.в.), вр. Малък Кадемлия (1880 m н.в.), вр.
Гроба, вр. Атанас тепе и прилежащата заравнена част под него над местн. Бананка, местността Козя
стена (1707m) и в района на х.Тъжа. Заема билни терени и само в района западно от заслон “Ботев” е
регистрирана на склон с източно изложение и наклон 25о.

Съобществата се развиват на силикатен терен върху почви с различен характер - от плитки и
ерозирани, каквито са в териториите североизточно от вр. Черната могила на Равнец, до средномощни
и мощни (билната седловинна част на Куманица по лятната пътека от х. Добрила към х. Амбарица).
Съобществата се характеризират с хетерогенна структура, нисък тревостой и покритие 80-90 (100%).

В рамките на формацията са описани следните асоциации:
ас. Festuca airoides
ас. Festuca airoides - Carex caryophyllea
ас. Festuca airoides - Plantago subulata

2. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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ас. Festuca airoides + Juncus trifidus
ас. Festuca airoides + Vaccinium uliginosum
ас. Festuca airoides + Agrostis rupestris
ас. Festuca airoides + Agrostis rupestris - Cetraria islandica
ас. Festuca airoides + Agrostis rupestris + Campanula alpina
ас. Festuca airoides + Carex kitaibeliana - Plantago subulata
ас. Festuca airoides + Potentilla hainaldiana - Antennaria dioica - Plantago

subulata
Като представители на редките видове в описаните асоциации са регистрирани Phyteuma

confusum, Festuca riloensis, Festuca valida, Sesleria comosa, Gentianella bulgarica.
Лечебните растения са представени ограничено от Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-

idaea, Thymus sp.div, Potentilla erecta, Alchemilla sp.div.

2.1.5 Формация на Sesleria comosa

Описана е в района на вр. Амбарица и вр. Ботев, при надморска височина 1900-2100 m, под вр.
Триглав (2100-2200 m н.в.), върху заравнен терен и прилежащия му склон (10-20о), по северния склон
под Атанас тепе (1600-1800 m н.в.) към Бялата стена, където излиза варовик, а също и по склона под
Бялата стена (1650 m н.в.). Заема стръмни склонове с наклон 30-40о. Териториите, които заема са
ограничени.

Почвите, върху които се развива са плитки, силно ерозирани, каменливи или средномощни
планинско-ливадни. Овлажняването им се осъществява както от дъждовни води, така и на места (в
района на вр.Ботев) от множество извори.

Съобществата имат хомогенна структура и сравнително богат видов състав. Описани са следните
асоциации:

ас. Sesleria comosa - Vaccinium uliginosum
ас. Sesleria comosa - Carex kitaibeliana
ас. Sesleria comosa - Carex kitaibeliana + Nardus stricta
ас. Sesleria comosa - Juncus trifidus
ас. Sesleria comosa - Vaccinium myrtillus + Vaccinium vitis-idaea
ас. Sesleria comosa + Sesleria latifolia  - Festuca dalmatica
ас. Sesleria comosa - Festuca airoides
ас. Sesleria comosa + Carex kitaibeliana - Festuca airoides
Phyteuma confusum, Silene roemeri, Leontopodium alpinum, Gentianella

bulgarica, Festuca valida, Crocus veluchensis са представители на редките растения в тези
съобщества.

Лечебните растения са представени от Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea,
Bistorta major, Hypericum maculatum, Thymus balcanus, Thymus jankae, Alchemilla
flabellata, Hieracium pilosella, Galium verum, Solidago virga-aurea, Veratrum
lobelianum.

В районите на тази формация не е наблюдавана паша.
Ендемичният характер на Sesleria comosa е предпоставка съобществата, които тя формира

да представляват особен научен и природоохранен интерес. Поради това планът за управление на
Парка трябва да предвиди тяхното по-нататъшно опазване.
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2.1.6 Формация на Avenula versicolor

Има ограничено разпространение. Установена е само в най-горната част на северния склон на
вр. Малък Кадемлия, на около 2150 m н.в., при наклон 10-15о и тревно покритие около 95%. Каменните
излази заемат около 5% от терена. Описана е  и   на северен склон над Бялата стена /пад вр. Мазалат/
, при наклон 35-40о Почвите са плитки, недоразвити, каменливи (ранкер). Овлажняването на почвата
е въздушно, но обезпечено поради големите количества през по-голямата част на годината - над
1000 mm.

Формацията е представена от асоциацията Avenula versicolor + Sesleria comosa + Carex
kitaibeliana + Juncus trifidus и ас. Avenula versicolor + Juncus trifidus - Vaccinium
uliginosum + Vaccinium vitis-idaea с неголямо разнотревие. Заемат най-горната част на
северния склон близо до самия връх и се простират успоредно на билната част в посока на изток
към вр. Мазалат. Видовото разнообразие не е голямо, но се срещат както редки (Phyteuma
confusum), така и важни от стопанска гледна точка фуражни растения (Avenula versicolor,
Campanula alpina, Potentilla ternata, Festuca airoides, Poa media, Lerchenfeldia
flexuosa).

2.1.7 Формация на Potentilla haynaldiana

Има ограничено разпространение главно по изпъкналите части на релефа. Заема малки площи
върху недостатъчно развити почви (ранкери) върху силикатни терени. Сравнително по-големи
територии формацията заема по билната равна южна част на вр. Зли връх при 2000 m н.в. и под
платото на Атанас тепе, върху склон със западно изложение. Проективното покритие на тревостоя
е 70-80%, а останалата част от повърхността е заета от дребни и по-едри камъни и на места скални
излази. Овлажнението на почвата е атмосферно.

В растителната покривка участват малко видове (18), от които с по-голямо обилие и срещаемост
са Potentilla haynaldiana и Juncus trifidus, а на места Vaccinium uliginosum.Описани
са асоциациите:

ас. Potentilla haynaldiana + Juncus trifidus - Vaccinium uliginosum
ас. Potentilla haynaldiana + Diantus superbus
В асоциациите участват още Juniperus sibirica, Vaccinium vitis-idaea, Bruckenthalia

spiculifolia, Festuca airoides, Festuca riloensis, Carex kitaibeliana, Luzula pindica,
Thymus vandasii, Plantago subulata, Jasione bulgarica, Antennaria dioica,
Scleranthus neglectus и глациалният реликт Veronica bellidioides.

Поради екстремните условия на развитие, почти всички видове са подтиснати в своя растеж и
натрупаната биомаса е оскъднна. Фитоценозите нямат съществено значение като пасища. Внимание
заслужава присъствието на споменатия глациален реликт, а също и лечебните растения - боровинки,
мащерка. По-голямо е значението на тази формация за опазване на плитката почва от ерозия.

2.1.8 Формация на Poa media

През 1996 г. бяха установени две съобщества, отнасящи се към тази формация, разположени
недалеч едно от друго в района на вр. Амбарица, при надморска височина 1855 и 2165 m. Заемат
билни части и се развиват по плитки до средномощни неерозирани почви. Отнасят се към
асоциациите:

ас. Poa media

2. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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ас. Poa media + Festuca airoides - Carex kitaibeliana
Видовият състав е беден (15-25 вида), а проективното покритие е в рамките на 90-95%.
Фитоценози, отнасящи се към тази формация, са описани и по източните склонове на вр. Зли

връх при 1800-1900 m н.в. Заемат понижени участъци с наклон 10-15о (20о) сред хвойнови ценози.
Фитоценози на тази формация са регистрирани и по западните склонове на вр. Параджика на 2000 m
.н.в. при наклон 10-20о и по южните склонове в района на заслона под вр. Параджика, на заравнени
места (0-10о) и крй Пеещите скали. Почвите са планинско-ливадни, средномощни. Овлажняването
им е атмосферно. Проективното покритие на фитоценозите е 95-100%. Описаните в тази част на
парка асоциации са:

ас. Poa media + Nardus stricta
ас. Poa media + Juncus trifidus-Agrostis rupestris
ас. Poa media + Festuca rubra
ас. Poa media - Festuca airoides + Agrostis rupestris
Тревостоят е добре развит при наличните високопланински условия. Фитоценозите са изградени

от сравнително разнообразни видове (над 20 вида в отделни участъци) - житни треви, кисели треви,
бобови и разнотревни видове.

Освен едификаторният вид Poa media, с по-голяма срещаемост са Juniperus sibirica,
Agrostis capillaris, Carex kitaibeliana, Potentilla ternata. С по-ниска срещаемост са видовете
Festuca rubra, Hieracium hoppeanum, Juncus trifidus, Gentianella bulgarica, Ra-
nunculus montanus, Thymus vandasii.

Регистрирани са три вида от групата на редките - Crocus veluchensis, Festuca valida и
Phyteuma confusum. Последният присъства в ас. Poa media + Festuca airoides - Carex
kitaibeliana със значително количествено участие.

Площите, които заемат съобществата не са големи (2-3 дка) и в този смисъл формацията на Poa
media не може да се счита за перспективна за пашуване. От друга страна, доминантът е добър фуражен
вид. Биопродуктивността на фитоценозите на тази формация е значителна, а от стопанско значение
е и участието на ценни фуражни видове като Poa media, Koeleria eriostachya, Alopecurus
gerardii, Agrostis rupestris, Festuca rubra, Genista depressa, Hieracium sparsum,
Hieracium hoppeanum.

Лечебните растения са представени от Thymus jankae, Hieracium pilosella, Bistorta
major, Vaccinium myrtillus, Hypericum maculatum, Genista depressa.

2.1.9 Формация на Carex caryophyllea

Формацията е описана в следните пунктове: в басейна на Стара река при надморска височина
1700 m, на Равнец, в района на вр. Ботев, по Дюз чал, на територията на Чимколиба върху заравнен
терен. Обхваща склонове с южно и западно изложение и наклон от 5о до 30о. Развива се върху
силикатен терен и плитки, неерозирани почви, а също и върху средномощни планинско-ливадни
почви. Овлажнява се през вегетационния сезон от дъждовни води. Общото проективно покритие на
фитоценозите е средно 95%, като доминираща роля имат киселите треви.

Формацията се представя от следните асоциации:
ас. Carex caryophyllea
ас. Carex caryophyllea - Plantago subulata + Potentilla cranzi
Видовият състав на асоциациите е беден.
В рамките на формацията са регистрирани редките видове Arctostaphylos uva-ursi,
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Festuca valida и Phyteuma confusum, последните с висока численост и срещаемост.
Лечебни растения във формацията има малко: Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-

idaea, Thymus balcanus, Hieracium pilosella, Hypericum maculatum, Potentilla erecta.
Като цяло тази формация има ограничено разпространение в източната част на Парка. Няма

фуражна стойност. В района на Чимколиба има паша на едър рогат добитък, но в рамките на описаното
съобщество не се забелязват следи от интензивна паша.

2.1.10 Формация на Festuca valida

До неотдавна мощната власатка не беше известна на много места в нашите планини. Понастоящем
обаче се установи, че и в Стара планина тя е широко разпространена и нейните съобщества заемат
големи пространства в Националния парк “Централен Балкан”. Формацията заема територии от
горната граница на буковите гори, до алпийския пояс върху мощни почви, до над 2000 m н.в.
Ограничаващ фактор за разпространението й е отсъствието на мощни почви в най-високите части
на планината. Обикновено се среща по склонове и заравнени места при всички изложения, но най-
вече северни и западни и по-рядко на източни и южни склонове, при различен наклон - от 0-30о, до
45о. В повечето случаи мощната власатка формира склопени съобщества при 100% покритие и само
на места поради ерозия или начален стадий на обрастване, проективното покритие може да бъде
по-ниско (95%, 85% и дори 40% - върху сипейни склонове на вр. Триглав). При формирането на
фитоценозите участват до 57 вида, но при по-неблагоприятни условия - 14-15 вида. Поради голямата
конкурентоспособност на Festuca valida, с развитието на фитоценозите, видовият състав намалява.

Разнообразието от фитоценози е значително. В изследваните райони са описани следните
асоциации:

ас.Festuca valida
ас.Festuca valida - Sesleria comosa - Vaccinium uliginosum
ас.Festuca valida + Calamagrostis arundinacea  - Vaccinium myrtillus
ас.Festuca valida + Calamagrostis arundinacea - Vaccinium uliginosum
ас.Festuca valida + Calamagrostis arundinacea - Sesleria comosa
ас.Festuca valida + Calamagrostis arundinacea - Juncus trifidus
ас.Festuca valida + Calamagrostis arundinacea - Poa media - Vaccinium myrtillus
ас.Festuca valida + Luzula luzuloides - Genista depressa
ас.Festuca valida + Luzula luzuloides - Carex kitaibeliana
ас.Festuca valida - Carex kitaibeliana - Vaccinium uliginosum
ас.Festuca valida - Bellardiochloa violacea - Potentilla ternata
ас.Festuca valida + Lerchenfeldia flexuosa - Vaccinium uliginosum
ас.Festuca valida - Poa media + Nardus stricta
ас.Festuca valida + Festuca rubra - Helianthemum nummularium
ас.Festuca valida + Deschampsia caespitosa
ас.Festuca valida - Vaccinium myrtillus
В изграждането на фитоценозите на Festuca valida участват и някои редки и застрашени

видове като Pseudoratis albida, а също и лечебни растения - Bistorta major, Vaccinium
myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Veratrum lobelianum, Betonica officinalis, Thymus
vandasii, Hypericum maculatum, Hypericum perforatum, Veronica chamaedrys
Acillea millefolium, Potentila erecta, Fragaria vesca, Rubus idaeus, видове Euphrasia.

В изграждането на съобществата на Festuca valida участват и редица добри фуражни растения

2. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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като Festuca rubra, Poa media, Agrostis capillaris, Agrostis rupestris, Lerchenfeldia
flexuosa, Festuca nigrescens, Koeleria eriostachya, Crepis viscidula, Trifolium alpestre,
които се използват от дребния и едрия рогат добитък. Самата Festuca valida се пасе много добре
от едрия добитък, отчасти от коне.

2.1.11 Формация на Festuca balcanica

В проучваната източна част на парка тази формация е широко разпространена. От нас е описана
в района на върховете Амбарица, Малкия харман, Купена, Ботев и Дюз чал. Характерно за нея е, че
заема склонове с голям наклон - 40-45о и силикатен терен. Развива се на склонове с различно
изложение, но преобладава на тези със северна компонента. Почвите, върху които се развива са
плитки до средномощни, свежи, неерозирани.

Като представители на тази формация са описани следните асоциации:
ас. Festuca balcanica
ас. Festuca balcanica - Luzula luzuloides - Genista depressa
ас. Festuca balcanica - Festuca nigrescens
ас. Festuca balcanica - Vaccinium myrtillus
Festuca balcanica е силен едификатор с мощна надземна фитомаса и това е една от причините

в доминираните от нея съобщества видовото разнообразие да не е голямо.
В описаните съобщества като представители на редките растения са установени следните

видове:Phyteuma confusum, Silene roemeri, Crocus veluchensis, Lathyrus linifolius,
Daphne blagayana, Sesleria comosa, Anemone narcissiflora, Meum athamanthicum.

Разнообразието от лечебни растения е малко: Vaccinium myrtillus, Thymus jankae,
Vaccinium vitis-idaea, Hypericum maculatum, Bistorta major, Potentilla erecta,
Galium verum, Hieracium pilosella, Veronica chamaedrys. Тези видове са регистрирани
с ниски количествени оценки.

Съобществата, формирани от Festuca balcanica се характеризират с голяма продуктивност
и образуват мощна надземна фитомаса. Нашите наблюдения показват, че тревостоя не се пасе.
Развитието на тези съобщества върху стръмни склонове е благоприятно по отношение на
протичащите там по-интензивно ерозионни процеси.

2.1.12 Формация на Plantago subulata

Тази формация е установена само в района на Равнец и по-точно на връх Черната могила.
Разположена е на склон със западно изложение и слаб наклон - от 5 до 10о. Развива се при надморска
височина 2020-2050 m.

Терените, които покриват съобществата на формацията, са силно ерозирани, почвите са плитки.
Формацията е представена само от монодоминантната асоциация Plantago subulata. Видовият

състав е беден и в него по-значително обилие имат Campanula alpina,Veronica bellidioides,
Jasione laevis.

Отсъстват редки видове. От лечебните с много малко обилие в състава участват Thymus
balcanus и Vaccinium myrtillus.

Съобществата на формацията не са подходящи за паша, поради ниската им продуктивност.
Преминаването на многочислени стада през тях, би довело до засилване на ерозионните процеси,
които и без това понастоящем са достигнали до неблагоприятна степен на развитие.
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2.1.13 Скални групировки

Източната половина на парка е много по-богата на скалисти върхове и терени, което е
предпоставка за едно значително участие на скални растителни групировки в този район. Скалите в
по-голямата част са силикатни. Растителността по тях е бедна, доминирана в по-високите части от
Juncus trifidus, а в по-ниските - от Calamagrostis arundinacea. Скалните групировки
представляват природоохранен интерес тъй като в техните граници се срещат твърде много редки
видове, които вероятно там намират убежище в непристъпните на места скали. В групата на тези
растения са включени: Rhodiola rosea, Gentiana frigida, Gentiana lutea, Anemone
narcissiflora, Silene lerchenfeldiana, Sempervivum erythraeum, Jovibarba heuffeli,
Moehringia grisebachiana, Micromeria frivaldskyiana, както и Leontopodium alpinum,
Haberlea rhodopensis, по варовити скали. Трудната достъпност на тези терени дава известна
гаранция за естествената защита на растителността по тях.

2.1.14 Формация на Carex kitaibeliana

Описана е в западния край на билото на вр. Амбарица, на склон със западно изложение и наклон
15о, върху плитки почви с около 7% излази на основната скала, а също и върху заравнени терени или
такива със слаб наклон с южна компонента в билните части на Атанас тепе, Карабурун, Устриката,
Малък Кадемлия, Чимколиба, заслон Параджика и местн. Гроба над Калофер по пътя за вр. Ботев.
Скалната основа е силикатна.

Описани са асоциациите:
ас. Carex kitaibeliana
ас. Carex kitaibeliana - Agrostis rupestris + Potentilla haynaldiana
ас. Carex kitaibeliana - Agrostis rupestris + Festuca airoides
ас. Carex kitaibeliana + Nardus stricta
ас. Carex kitaibeliana + Juncus trifidus
ас. Carex kitaibeliana + Nardus stricta - Vaccinium uliginosum
ас. Carex kitaibeliana - Vaccinium uliginisum
ас. Carex kitaibeliana + Carex caryophyllea - Vaccinium murtillus
ас. Carex kitaibeliana + Bruckenthalia spiculifolia - Vaccinium uliginosum
ас. Carex kitaibeliana - Festuca airoides
ас. Carex kitaibeliana - Plantago subulata
Съобществата имат високо проективно покритие - 95-100%. В тях са регистрирани доста видове,

но с ниско количествено участие, като формират една разновидова, но сравнително хомогенна
структура на растителната покривка

Групата на лечебните растения е представена от Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-
idaea, Thymus vandasii, Potentilla erecta.

Phyteuma confusum, като представител на редките видове има голяма срещаемост и
относително високо количествено участие. С по-малко обилие са балканските ендемити Festuca
valida и Sesleria comosa.

На пасищно натоварване и то ограничено, са подложени само съобществата в района на заслона
Параджика, Атанас тепе и местн.Гроба. В последната има и по-голяма опасност от ерозия (ровинна),
възникнала от множеството коловози за вр. Ботев.

2. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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2.1.15 Формация на Alopecurus gerardii

Характеризира се с изключително ограничено разпространение в района. Представена е от
следните асоциации:

ас. Alopecurus gerardii - Plantago atrata
ас. Alopecurus gerardii
ас. Alopecurus gerardii - Plantago subulata
Първата асоциация е описана по югоизточните склонове на връх Ботев. Мощното, дебело

коренище на доминантния вид му позволява да се развива на плитките, каменливи и ерозирани почви.
Наклонът на терена е 35о. Районът се овлажнява от множество ручейчета, които прекосяват
съобществото. Видовият състав на асоциацията се изгражда от около 20 вида. В рамките на описанато
съобщество беше единственото установено находище на редкия вид Androsace hedreianta.

Ас. Alopecurus gerardii е описана в района на Пенчов чучур (пътя за Юрушка грамада и
Марагидик), а ас. Alopecurus gerardii - Plantago subulata е описана под Параджика.
Съобществата заемат само ерозирани почви тип ранкер при голям наклон (35o).

Проективното покритие е ниско, 50-70%. Съобществата са с изразена хетерогенна хоризонтална
структура. Съобществото при Пенчов чучур включва само още три вида - Thymus vandasii,
Carduus carduelis и Omalotheca supina с изключително ниско обилие.

Формацията е бедна на лечебни растения - Vaccinium myrtillus (с най- високо участие),
Vaccinium vitis-idaea, Thymus vandasii. С по-високо участие е представен и балканският
ендемит Festuca valida в едно от съобществата.

Въпреки, че Alopecurus gerardii се счита за добър фуражен вид, формацията която той
образува, не представлява пасищен интерес, първо поради ограниченото си разпространение и второ
поради много малката надземна продукция на тревостоя.

Опазването й обаче, трябва да бъде осигурено, поради присъствието на много редкия вид
Androsace hedreianta.

2.1.16 Формация Koeleria eryostachya

Формацията е разпространена в рида Куманица при надморска височина 1730 m и в участъка
между вр. Малък Кадемлия и вр. Малазат. Заема терени с южно и югоизточно изложение и с равнинен
или седловиден релеф. Скалната основа е варовикова с плитки почви или силикат с планинско-ливадни
почви.

Формацията се характеризира с богат и разнообразен видов състав. В описаните съобщества са
регистрирани 35 вида.

Формацията в рида Куманица е представена от монодоминантната асоциация Koeleria
eriostachya. Установените в нея редки видове са: Phyteuma confusum, Gentianella
bulgarica, Alchemilla plicatula, Asperula capitata, Moehrihgia grisebachiana, Ve-
ronica jaquini ssp. neicevii. Наличието на повечето от тях е свързано с варовиковата скална
основа.

В района на вр. Малък Кадемлия и вр. Малазат са описани ас. Koeleria eriostachya - Agrostis
rupestris и ас. Koeleria eriostachya . Хоризонталната структура на съобществата е хомогенна
при проективно покритие 100%.

Разнообразието от лечебни растения е умерено и както в повечето досега описани формации,
тяхното количество е ограничено и не може да се ползва за промишлени нужди.
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Формация Koeleria eriostachya е разпространена на територии, които понастоящем не са
обхванати от паша. Доминантният вид има важно противоерозионно значение. Формацията не е
подложена на влиянието на интензивен туризъм. Единственото натоварване е свързано с
преминаващия туристически поток по маршрута х. Тъжа - х. Соколна.

2.1.17 Формация на Lerchenfeldia flexuosa

Lerchenfeldia flexuosa има доминираща роля в малко на брой съобщества, въпреки че е широко
срещан вид в района и често участва като съдоминант.

Формацията е описана на рида Куманица; в района на вр. Амбарица - по Дългата рътлина; северно
от вр. Амбарица и в басейна на Стара река; в района на х. Мазалат - под вр. Корубашица и на склона
на местн. Крачела - източно от вр. Триглав.

Развива се при надморска височина от 1600 до 1900 m.
Разположена е върху склонове с различна експозиция. Наклонът им е между 3-15о и 20-30о.
Формацията се развива както на варовик, така и на силикат. Почвите са средномощни, на някои

места с каменни излази. Овлажняването е повърхностно, атмосферно. Хоризонталната структура е
хетерогенна, проективното покритие средно е 85-90%.

В рамките на тази формация са описани следните асоциации:
ас. Lerchenfeldia flexuosa - Agrostis capillaris
ас. Lerchenfeldia flexuosa - Anthoxanthum odoratum
ас. Lerchenfeldia flexuosa
ас. Lerchenfeldia flexuosa - Festuca airoides
ас. Lerchenfeldia flexuosa - Hypericum maculatum  + Vaccinium myrtillus
ас. Lerchenfeldia flexuosa + Agrostis capillaris - Hypericum maculatum
Тези съобщества се характеризират със значително разнообразие на разнотревието. Броят на

участващите видове е голам, но количественото им представяне е слабо.
Във формацията са установени следните редки видове: Silene roemeri, Crocus veluchensis,

Carum graecum, Alchemilla plicatula, Asperula capitata, Anthemis sancti-johanis,
Meum athamanthicum, Sesleria comosa, Festuca valida. Най-голямо богатство от редки
видове е регистрирано в асоциация Lerchenfeldia flexuosa - Anthoxanthum odoratum, която
се развива на варовит терен.

Лечебните растения, които се срещат в тази формация са: Trifolium pratense, Alchemilla
flabellata, Potentilla erecta, Thymus jankae, Hieracium pilosella, Vaccinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea, Hypericum maculatum, Hypericum perforatum, Gentiana
cruciata, Bistorta major, Veronica officinalis, Veronica chamaedrys, Thymus balcanus,
Thymus vandasi, Fragaria vesca, Veratrum lobelianum, Geranium macrorrhizum,
Rubus idaeus, Filipendula vulgaris.

Макар, че е разпространена в няколко пункта в проучваната територия, формацията на
Lerchenfeldia flexuosa заема ограничена площ. Нейната фуражна стойност е добра. Понастоящем
тя е обект на паша главно от коне. Следи от доста интензивна паша на коне наблюдавахме в района
на седлото между вр. Амбарица и вр. Купена.

2. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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2.1.18 Формация на Bellardiochloa violacea

Описаните съобщества в басейна на Стара река (в югоизточната средна част) и на Равнец се
отнасят към монодоминантната асоциация на вида, характеризираща се с неголямо видово
разнообразие и отсъствие на редки видове. Съобществата заемат склонове с южно изложение и с
наклон 25-30о. Подпочвената скала е силикат, а почвите са средномощни слабо, на места до силно
ерозирани. В басейна на Стара река те имат около 15% каменни излази на повърхността. Формацията
е представена и по склоновете и билните части около Атанас тепе и Гьол тепе (1700 m н.в.); склоновете
на Кюй дере в местн. Синаница (1600 m н.в.), както и част от прилежащите склонове на същата
местност към гората и падината под Курткая и Сахранка; на изток от Зли връх; по заравнените терени
на изток от р. Казанка (1500 m н.в.); част от местн. Лабодалъка (1700-1800 m н.в.) и територията под
служебния заслон Параджика. Към тази формация се отнасят и съобщества, описани в седлата
Кънчовото и Марагидик и склона над х. Тъжа.

Съобществата на Атанас тепе и местн. Синаница, както и тези около р. Казанка, Лабодалъка и
билото под служебния заслон Параджика растат при наклон 0-15о върху планинско-ливадни почви и
силикатна основа. При същите условия са и площите в местн. Кънчовото седло, седлото при Марагидик
(вр. Русалка) и склоно над х. Тъжа.

Фитоценозите от падината под Курткая и Сахранка, както и бреговете на Кюй дере се формират
върху средномощни планинско-ливадни почви и при по-голям наклон - 20-25о. Районът обхваща
мястото, в което се сменя силикатната основа с варовик (излизаща към х. Соколна), което е
предпоставка за формирането на хетерогенна структура на фитоценозите.

Всички описани съобщества се характеризират с добра биомаса и високо покритие - 90-100%.
Доминантът Bellardiochloa violacea навсякъде е представен с високо обилие.

Разглежданата формация се среща в пояса между 1550 и 1900 m н.в. На места обаче, се спуска до
горната граница на гората.

В таксономично отношение бяха установени следните асоциации:
ас. Bellardiochloa violacea
ас. Bellardiochloa violacea + Sesleria latifolia
ас. Bellardiochloa violacea - Thymus vandasii
ас. Bellardiochloa violacea - Thymus vandasi + Hieracium hoppeanum + Trifo-

lium repens
ас. Bellardiochloa violacea + Festuca rubra
ас. Bellardiochloa violacea + Festuca rubra
ас. Bellardiochloa violacea + Koeleria eriostachya
ас. Bellardiochloa violacea + Nardus stricta
ас. Bellardiochloa violacea + Luzula pindica
ас. Bellardiochloa violacea + Luzula luzuloides + Agrostis capillaris
ас. Bellardiochloa violacea + Festuca rubra + Koeleria eriostachya
ас. Bellardiochloa violacea + Luzula luzuloides - Vaccinium uliginosum
ас. Bellardiochloa violacea + Lerchenfeldia flexuosa - Vaccinium murtillus
ас. Bellardiochloa violacea + Poa media - Thymus vandasii
ас. Bellardiochloa violacea - Vaccinium myrtillus + Vaccinium vitis-idaea +

Bruckenthalia spiculifolia
ас. Bellardiochloa violacea + Nardus stricta - Vaccinium myrtillus - Hieracium
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hoppeanum
От лечебните трябва да се съобщят Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Trifo-

lium pratense, Alchemilla flabellata, Thymus balcanus, Hieracium pilosella, Achillea
millefolium, Rubus idaeus, Veronica chamaedrys, Veronica officinalis, Hypericum
maculatum, Hypericum perforatum Helleborus odorus Filipendula vulgaris,
Sanguisorba officinalis. Всички те са представени с малък брой екземпляри.

С ограничено участие са балканските ендемити Festuca valida и Sesleria comosa.
Заемайки обширни площи в парка, формацията може да се счита за перспективен фуражен

ресурс. Почти във всички участъци има паша, с изключение на района на Марагидик и Кънчовото -
в близост до резерват Северен Джендем. Навсякъде пашува едър рогат добитък, а в района на х.
Тъжа и овце и кози. Най-голямо натоварване се забелязва в местн. Синаница, х. Тъжа и местн.
Лабодалъка. В последната местност има и следи от горена хвойна, като в долната, най-ниска част на
терена петната достигат до 10% от общата площ.

2.1.19 Формация на Festuca nigrescens
Тази формация е установена по рида Куманица, в басейна на Стара река в местн. Локвата, в

седлото на юг от вр. Карабурун (Русоватец) и заравнената част на източния склон на Зли връх.
Разпространена е при надморска височина 1770 - 1920 m.

Съобществата на формацията заемат относително ограничени площи. Разпространени са на
южно изложение на склонове с наклон 5-8о, до 10-15о. Развиват се както върху варовикова скална
основа (Куманица), така и на силикат (местн. Локвата и край вр. Карабурун). Почвите са плитки до
средномощни, неерозирани, свежи.

Формацията в проучвания район е представена от асоциациите:
ас. Festuca nigrescens - Anthoxanthum odoratum + Agrostis capillaris
ас. Festuca nigrescens - Festuca airoides
ас. Festuca nigrescens + Festuca rubra - Potentilla ternata
ас. Festuca nigrescens + Koeleria eriostahya - Poa media
Асоциациите имат сходно видово разнотревие. Хоризонталната структура на съобществата е

хомогенна. Проективното покритие е 100%. Бедни са на редки видове - само Crocus veluchensis.
От лечебните растения в тях присъстват Trifolium pratense, Alchemilla sp.div., Achillea
millefolium, Taraxacum officinale, Hypericum perforatum, Thymus sp.div.

Територията е натоварена, поради преминаващия туристически поток за хижите Тъжа, Соколна
(през Триглав) и Мазалат (през вр. Русоватец).

Формацията на Festuca nigrescens е подходяща за паша и нейният потенциал понастощем
не се използва пълноценно. Наблюдавано е пашуване на едър рогат добитък и коне.

2.1.20 Формация на Nardus stricta
Тази формация има много широко разпространение в проучвания район. Заема обширни

територии. Описана е в следните пунктове: по Дълги дел над х. Амбарица, на Равнец, край заслона
Ботев, под Параджика, в района на Синаница, по заравнени места край Атанас тепе, платото след
Белите извори под Зли връх, в района на Триглав, край Бабска река, в Лабодалъка, Чимколиба, край
Елидере, по заравнени части между Триглав и Зли връх, в района на х. Тъжа - местн. Пашовица,
Жабата и Гроба, седлото под Устриката, седлото между Юрушка грамада и пътя за Ботев, между нея
и Тряснатия камък, билата на вр.Дюза и Пенчов пояс и край реката под него, както и под Пенчов
чучур на юг от Русалиите.

Формацията заема силикатни терени. Разположена е на склонове с наклон от 8 до 20о или на

2. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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билни заравнени части. Голяма част от описанията са направени при надморска височина 2000 m.,
но има и такива на надморска височина докъм 1800 m. Формацията се характеризира с хомогенна
хоризонтална структура и високо проективно покритие, рядко по-ниско от 100%.

Описаните съобщества се отнасят към следните асоциации:
ас. Nardus stricta
ас. Nardus stricta + Agrostis capillaris
ас. Nardus stricta + Agrostis capillaris + Ligusticum mutelina
ас. Nardus stricta + Agrostis rupestris
ас. Nardus stricta + Agrostis rupestris - Alopequrus jerardi
ас. Nardus stricta + Bellardiochloa violacea
ас. Nardus stricta + Poa media + Agrostis rupestris
ас. Nardus stricta + Poa media - Alopecurus gerardii
ас. Nardus stricta - Alopecurus gerardii
ас. Nardus stricta + Carex caryophyllea
ас. Nardus stricta + Carex kitaibeliana
ас. Nardus stricta - Vaccinium myrtillus
ас. Nardus stricta - Vaccinium uliginosum
ас. Nardus stricta - Vaccinium myrtillus - Hieracium hoppeanum + Thymus

wandasi
ас. Nardus stricta - Potentilla crantzi
Всички описани съобщества имат беден видов състав най-много от около 25 вида. Много често

в малки вертикални понижения на релефа (плитки улеи) Nardus stricta се комбинира с Vaccinium
myrtillus, като покривката е ниска с хомогенна структура. Плътните монодоминантни съобщества
не са широко разпространени, но Nardus stricta има значително участие в много от описаните в
района съобщества. Формацията е много бедна на редки видове. Естествено разпространение в нея
има балканският ендемит Crocus veluchensis. Срещат се и Festuca valida, Gentianella
bulgarica, Sesleria comosa и в едно находище Phyteuma confusum.

Лечебните растения са представени от Hypericum maculatum, Thymus balcanus, Thy-
mus vandasii, Urtica dioica, Veratrum lobelianum, Gentiana cruciata, Potentilla
erecta, Veronica officinalis, Achillea millefolium, Vaccinium myrtillus, Hieracium
pilosella, Bistorta majot, Vaccinium vitis-idaea.

Съобществата на тази формация са продукт на интензивното пасищно натоварване в миналото.
Липсата на паша стимулира увеличаването на количественото участие на другите житни треви
(Agrostis capillaris, Festuca rubra) и на Carex caryophylleа. В момента под пасищен режим
са териториите край х. Тъжа - пасат стада едър рогат добитък и коне през целия лятно-есенен период.
С голямо натоварване е и участъкът на Чимколиба, Лабодалъка, Елидере, р. Казанка и местн. Синаница,
навсякъде от едър рогат добитък.

От гледна точка на биологичното разнообразие това е една от най-бедните формации.
Стимулирането на пашата обаче, трябва да се осъществява по тези места разумно с оглед да се

запазят тенденциите за ограничаване присъствието на Nardus stricta и увеличаване това на другите
житни растения.
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2.1.21 Формация на Calamagrostis arundinacea

Формацията заема ограничена площ по склоновете на връх Амбарица и при Райските скали при
надморска височина 1975-2000 m. По-обширно е разпространението й в района на Чимколиба, Ели
дере, Лабодалъка, южните склонове над гората над х. Триглав, край Бабска река, част от склоновете
под заслона Параджика, в местн. Кадийката, северозападните склонове на Гьол тепе, под Пеещите
скали, над Бялата стена и местн. Арманкая, в района на Крачела и Устриката, както и по склоновете
под вр. Русалка (Марагидик), и в местн. Заграденица (пътя за вр. Ботев).

Обхваща територии на границата на гората до билните части. Изложенията, които заема там са
източно и южно. Основната скала е силикатна. Почвите са плитки до средномощни с делувиални
наслаги между скалите, а също и планинско-горски и планинско-ливадни, добре развити. Среща се и
върху силно каменисти склонове (с големи скални излази).

Наклонът на терените от 10-20 до 40-50о.
В рамките на тази формация са описани следните асоциации:
ас. Calamagrostis arundinacea
ас. Calamagrostis arundinacea + Festuca valida
ас. Calamagrostis arundinacea + Festuca valida + Bellardiochloa violacea
ас. Calamagrostis arundinacea + Sesleria comosa
ас. Calamagrostis arundinacea - Carex caryophyllea
ас. Calamagrostis arundinacea - Carex kitaibeliana - Thymus vandasi
ас. Calamagrostis arundinacea + Lerchenfeldia flexuosa - Hypericum perforatum
ас. Calamagrostis arundinacea - Vaccinium myrtillus
ас.Calamagrostis arundinacea+Sesleria comosa - Vaccinium myrtillus
ас. Calamagrostis arundinacea + Luzula luzuloides - Bruckentalia spiculifolia
ас. Calamagrostis arundinacea - Vaccinium vitis-idaea
Видовият състав на описаните съобщества не е много богат (25-28 вида). Съобществата имат

хетерогенна структура. Доминантът расте на туфи, между които се развиват останалите видове.
Проективното покритие е между 85-90 и 95-100%. Фитомасата на доминанта е висока и макар, че в
повечето райони има добитък, не се наблюдава изпасване. В повечето случаи пасищата имат свеж
вид до късна есен.

Сравнително малък е броят на редките видове - Sesleria comosa, Festuca valida, Silene
roemeri, Gentianella bulgarica, Jasione bulgarica. Особено внимание тук заслужава
присъствието на Rhodiola rosea и Gentiana lutea, които са от групата както на редките, така и
на лечебните растения. Други редки растения, като Gentiana phrygida и Moehringia
grisabachiana, са свързани със скалните терени.

Общо в тази формация са установени следните лечебни растения: Vaccinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea, Rubus idaeus, Thymus sp.div., Hypericum maculatum,
Potentilla erecta, Helleborus odorus. С по-рядко участие са Achillea millefolium, Hieracium
pilosella, Chenopodium bonus-henricus, Geranium macrorrhizum, Bistorta major,
Filipendula vulgaris, Galium verum, Veronica officinalis, Urtica dioica, Euphrasia
minima, Cetraria islandica.

Предвид стръмните и скалисти терени, както и трудната им достъпност, в настоящия момент
формацията не е застрашена. Същевременно представлява слаб интерес като пасище. По-голямо
натоварване с едър рогат добитък се наблюдава в местн. Лабодалъка, Чимколиба, Ели дере, Крачела
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и Устриката.

2.1.22 Формация на Sesleria latifolia

Установена е в района на връх Амбарица в западния басейн, близо под върха, на рида Куманица,
при вр. Сахранка и вр. Курткая, както и по десните склонове на Куру дере, в района на х.Соколна.
Заема склонове с южно югоизточно, югозападно и западно изложение при наклон 35о-45о или по
билни части. Развива се върху варовик, на сипейни места и тераси. Почвите са плитки и ерозирани.

Описани са асоциациите:
ас. Sesleria latifolia
ас. Sesleria latifolia + Koeleria eriostachya.
ас. Sesleria latifolia + Sesleria rigida
ас. Sesleria latifolia + Festuca valida
ас. Sesleria latifolia + Phleum phleoides - Anthylis vulneraria + Thymus vandasii
В сравнение с другите описани асоциации, те се характеризират с богат видов състав (средно

44-45 вида). Фитоценозите имат сравнително хомогенен характер и проективно покритие 80-90%.
Установените редки видове са главно калцифили - Carum graecum, Veronica austriaca

ssp. neicevii, Daphne blagayana, Asperula capitata, Festuca valida, Sempervivum
erytraeum.

Лечебните растения са Achillea millefolium, Alchemilla flabellata, Fragaria vesca,
Hieracium pilosellа, Hypericum maculatum, Colchicum autumnale, Plantago
lanceolata, Thymus jankae. Те имат много малко количествено участие в съобществата.

Ограниченото разпространение на тази формация в източната част на парка, както и ниската
фуражна стойност на доминантния вид, я правят неперспективна за паша, с изключение пашуването
на коне.

2.1.23 Формация на Carex acuta

Разпространена е сравнително добре в изследвания район, но обикновено заема съвсем
ограничени площи край извори и потоци. Описана е само в района на х. Тъжа на склон със
северозападно изложение и около 1500 m н.в. Почвата е торфениста или планинско-блатна с изобилна
влага. Описана е асоциацията:

ас. Carex acuta + Carex echinata - Sphagum sp.div.
В състава на асоциацията участват около 20 вида растения, повечето от които са хигрофити.

Лечебните растения са представени от Rumex alpinus, Veratrum lobelianum, Alchemilla
sp.div.

2.1.24 Формация на Rumex alpinus

Разпространена е най-вече край планинските рекички и потоци и в егреците, където е
наторявано от добитъка при лагеруването му в планината. Обикновено съобществата на алпийския
лапад не заемат големи пространства и затова не са описвани навсякъде. Заемат места с достатъчно
овлажнени и обилно наторени почви (планинско-ливадни). Описана е асоциацията:

ас. Rumex alpinus + Deschampsia caespitosa
Намира се край извора Кайнаклъдере при х. Триглав, на южно-югозападно изложение при наклон

30-35о.
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Асоциацията е изградена от сравнително разнообразни видове (над 30). В състава участва и
глациалният реликт Pleuropteropyrum undulatum, както и лечебни растения като Rubus
idaeus, Rumex acetosa, Hypericum maculatum, Alchemilla sp.div., Veratrum
lobelianum , Angelica pancici. В състава на фитоценозите на алпийския лапад участват и видове
със значителни фуражни качества - Festuca rubra, Poa media, Dactylis glomerata, Agrostis
capillaris, Rumex acetosa, Crepis viscidula, поради което тези съобщества се използват като
добри пасища в планинските райони.

2.1.25 Формация на Deschampsia caespitosa
Обикновено е разпространена на места, където на повърхността на почвата излизат подпочвени

води и се осигурява достатъчно влага за развитието на пасищата. В повечето случаи обаче,
съобществата на пластицата заемат малки пространства. По-големи площи с тази формация са
установени в района на х. Тъжа над кошарите на северен склон с наклон 15о и планинско-ливадни
или блатни почви; в понижение на билото до Пеещете скали; в района на Синаница в местн. Кюй
дере на южен склон при наклон 15-20о, върху слабо овлажнени планинско-ливадни почви; в района
на Синаница в местн. Гьол тепе в място за водопой, на склон с източно изложение, върху много
влажни планинско-ливадни, на места мочурливи почви. Описани са следните асоциации:

ас. Descampsia caespitosa - Festuca rubra
ас. Descampsia caespitosa - Nardus stricta
ас. Descampsia caespitosa
Фитоценозите на тази формация са сравнително богати на видове (от 20 до 35 вида), голяма

част от които са лечебни - Vaccinium myrtillus, Veratrum lobelianum, Hypericum
maculatum, Thymus vandasii, Veronica chamaedrys, Veronica officinalis, Potentilla
erecta, Bistorta major, Rumex acetosa, Rumex alpinus, Mentha longifolia Scrophularia
nodosa, Filipendula vulgaris, Pteridium aquilinum.

Тази формация има и стопанско значение като пасища, които са влажни през целия вегетационен
период и са израдени от видове с фуражни качества като Festuca rubra, Phleum alpinum,
Agrostis capillaris, Lerchenfeldia flexuosa, Poa media. От едрия рогат добитък се консумира
с охота и Descampsia caespitosa.

2.1.26 Формация на Luzula luzuloides
Описана е в следните пунктове: по северните склонове на вр. Амбарица при наклон 45°. Развива

се върху плитки свежи почви при надморска височина от 1800 m; върху заравнената билна част
между Пеещите скали и Карабурун, в местн. Жабата на терен с наклон 15о и западно изложение и
под Тряснатия камък. Надморската височина е 1600-1700 m. Основната скала е силикатна, а почвите
- планинско-ливадни.

Описани са асоциациите:
ас. Luzula luzuloides - Lerchenfeldia flexuosa.
ас. Luzula luzuloides - Vaccinium myrtillus
ас. Luzula luzuloides + Festuca valida + Lerchenfeldia flexuosa
ас. Luzula luzuloides - Carex caryophyllea + Vaccinium myrtillus
Съобществата се характеризират с хомогенна структура, 100% проективно покритие и добра

фитомаса.
Флористичният състав включва видове като Meum athamanthicum, Festuca valida и

Crocus veluchensis, които се отнасят към групата на редките, а Vaccinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea, Hypericum maculatum, Thymus vandasii, Potentilla erecta,
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Fragaria vesca и Bistorta major - към групата на лечебните растения. Всички те са с ниско
количествено участие. Формацията на Luzula luzuloides не представлява интерес като фуражен
ресурс, но беше наблюдавано пашуване на коне и по-малко на крави в местн. Жабата.

В териториите, заети от съобществата на тази формация, преминават туристически пътеки.

2.1.27 Формация на Festuca rubra

Съобществата на Festuca rubra заемат ограничени площи, но формацията като цяло е застъпена
в различни пунктове в района на парка. По-големи площи тя обхваща по рида Куманица, където е
привързана към склонове със слаб наклон, с южно изложение и с мощни почви. Установена е също
така по Дългата рътлина, свързваща х. Амбарица с едноименния връх, както и на Равнец. По-обширно
съобщество е описано и на южния склон между х. Мазалат и Мали Бухал (най-източната точка на
парка). По-малки по площ съобщества са описани на билната част над Дебиделска поляна (1630 m
н.в.), местн. Бананка (1600-1700 m н.в.), местн. Жабата (от 1600 до 1850 m н.в.), местн. Синаница, в
района на Триглав (1820-1930 m н.в.) и между него и Зли връх (2030 m н.в.).

Съобществата се отнасят към следните асоциации:
ас. Festuca rubra - Agrostis capillaris
ас. Festuca rubra - Nardus stricta + Agrostis capillaris
ас. Festuca rubra - Nardus stricta
ас. Festuca rubra
ас. Festuca rubra + Luzula luzuloides - Agrostis capillaris
ас. Festuca rubra + Lerchenfeldia flexuosa - Agrostis capillaris
ас. Festuca rubra + Bellardiochloa violacea - Agrostis capillaris
ас. Festuca rubra + Poa media
ас. Festuca rubra - Juncus trifidus + Carex kitaibeliana
ас. Festuca rubra + Bellardiochloa violaceae
ас. Festuca rubra + Bellardiochloa violaceae - Nardus stricta
Най-богат видов състав има асоциация Festuca rubra - Agrostis capillaris (над 30 вида).
Проективното покритие на описаните съобщества е в рамките на 90-100%, структурата им е

хомогенна.
Наред с тривиалните видове, в рамките на формацията са установени някои български и

балкански ендемити - Crocus veluchensis, Gentianella bulgarica, Festuca valida.
Разнообразието на лечебни растения обаче, е по-голямо, въпреки че тяхното количествено участие
е ниско. Сред тях са Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, Veronica chamaedrys,
Veronica officinalis, Achillea millefolium, Alchemilla sp.div., Thymus sp.div., Hyperi-
cum perforatum, Hypericum maculatum, Bistorta major, Trifolium pratense,
Hieracium pilosella, Colchicum autumnale, Gentiana crutiata.

Festuca rubra се счита за добър фуражен вид, но през 1996 г. не беше наблюдавано пашуване в
нейните съобщества, освен частично на Равнец, по чиито огромни площи имаше паша на малък
брой овце, коне и крави.

В бъдеще е препоръчително да се използват съобществата на Festuca rubra за паша. Тази
препоръка може да се подкрепи и от обстоятелството, че надземната фитомаса на съобществото е
добра, а ограниченият брой редки видове означава, че тези съобщества не представляват обект за
специално опазване.
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2.1.28 Формация на Agrostis capillaris

Това е също една от най-разпространените формации в проучвания район. Заема сравнително
най-ниско разположените участъци на субалпийския пояс (от около 1500 до 1600-1700 m н.в.) и почти
всички участъци, които в миналото са били заети от боровинки, но по една или друга причина
(пожари, сечи и др.) са унищожени и постепенно заети от хвойна и пасища с доминиране на Agrostis
capillaris.

Описани са съобщества по седловинната билна част между Куманица и Амбарица, в седловинната
част между вр. Амбарица и Купена, в северното подножие на вр. Купена и в източния басейн на
Стара река на границата на гората. Заемат както билни и седловинни заравнени части, така и южни
и източни склонове с наклон 25о, по-рядко западни и северни склонове. Скалната основа е както
варовик, така и силикат. Почвите навсякъде са средномощни, неерозирани, свежи. При нормално
състояние тревната покривка, формирана от Agrostis capillaris е с голям процент проективно
покритие (100%) и само териториите, засегнати от човешка дейност са с по-малко проективно
покритие (95%). На ерозирани терени покритието спада до 85%, а на места и до 40%.

В повечето случаи фитоценозите са разнообразни по своя видов състав. В изграждането на
всеки фитоценоз участват средно по 27 вида - от 60 при по-просторните съобщества, до 10-15 вида
при по-малките по площ фитоценози. Разнообразието от местообитания в големите пространства,
заемани от тази формация е довело до значително разнообразие от асоциации:

ас. Agrostis capillaris
ас. Agrostis capillaris + Nardus stricta
ас. Agrostis capillaris + Festuca rubra - Hypericum maculatum
ас. Agrostis capillaris + Festuca rubra + Festuca nigrescens
ас. Agrostis capillaris + Festuca rubra
ас. Agrostis capillaris + Festuca rubra - Rhodax canus
ас. Agrostis capillaris + Festuca rubra - Trifolium repens
ас. Agrostis capillaris + Festuca rubra - Chamaespartium sagitale
ас. Agrostis capillaris - Hypericum maculatum
ас. Agrostis capillaris - Genista depressa + Thymus vandasii
ас. Agrostis capillaris + Alchemilla sp.div. + Festuca rubra
ас. Agrostis capillaris + Carex kitaibeliana - Hypericum perforatum
ас. Agrostis capillaris + Carex caryophyiiea + Luzula italica
ас. Agrostis capillaris + Bromus erectus + Sesleria latifolia
ас. Agrostis capillaris + Luzula luzuloides
ас. Agrostis capillaris + Achillea millefolium
ас. Agrostis capillaris + Nardus stricta - Alopecurus gerardii
ас. Agrostis capillaris + Poa media
Флористичното им разнообразие е значително, но не включва редки видове. Лечебните

растения, които са установени в тази формация са Thymus jankae, Alchemilla sp.div.,
Hieracium pilosella, Trifolium pratense, Veratrum lobelianum, Hypericum maculatum,
Veronica chamaedrys, Veronica officinalis, Mentha longiflora, Origanum vulgare,
Rumex acetosella, Primula veris, Geranium macrorrhizum, Vaccinium myrtillus,
Thymus balcanus, Thymus vandasii, Bistorta major Achillea millefolium, Fragaria
vesca, Rubus idaeus.

2. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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Формацията на Agrostis capillaris е една от най-добрите от фуражна гледна точка. Формира
богата надземна фитомаса. Тя представлява възстановителен сукцесионен стадий след картъловата
фаза на съобществата. По-голяма част от пасищата са изградени от ценни фуражни треви като Poa
media, Poa alpina, Agrostis capillaris, Festuca rubra, Phleum alpinum, Festuca
nigrescens, Koeleria eriostachya, и др., които са важни фактори за фуражната база на тези
планински пасища.

2.1.29 Формация на Thymus vandasii

Досега не е съобщавана за изследвания от нас район. Установена бе в района на х. Тъжа, по
южния склон под “Скалните венци”, с наклон 10-15о и в местн. Заграденица под вр. Кулата, 1515 m
н.в., по южен склон с наклон 15-20о. Проективното покритие е 70%. Почвите са плитки, планинско-
ливадни, кисели, тип “рендзини”, формирани върху силикатни скали. Овлажняването им е
атмосферно. Въпреки относително високите суми на валежите, през втората половина на летния
период почвите са предимно сухи.

Проучените фитоценози имат сравнително разнообразен видов състав - между 25 и 30 вида в
отделните участъци. Описана е асоциацията

ас. Thymus vandasii
В изграждането на асоциациите участват  и някои редки видове като Jasione bulgarica, както и

лечебни растения като Alchemilla sp.div., Hypericum perforatum, Vaccinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea.

В стопанско отношение формацията се използва като планинско пасище за дребен и едър рогат
добитък, използващ по-добрите фуражни треви - Festuca rubra, Agrostis capillaris,
Lerchenfeldia flexuosa, Crepis viscidula и др.

2.1.30 Формация на Poa trivialis

Тази формация за първи път се описва на такава голяма надморска височина - над 1600 m.
Установена е в местн. Синаница в района на говедарника и овчарниците (източно изложение и наклон
0-15о), югозападно ат Атанас тепе (около 1600 m н.в.). Заема заравнени площадки по склоновете на
планината, обикновено на сравнително мощни кисели почви. Проективното тревно покритие е 100%.
Описани са следните асоциации:

ас. Poa trivialis + Deschampsia caespitosa
ас. Poa trivialis + Koeleria eriostachya
Освен доминанта, в състава на първата асоциация участват 14 вида, от които с по-голяма

численост са Agrostis capillaris, Festuca rubra, Trifolium repens, Leontodon autumnalis.
Във втората асоциация участват 13 вида, от които с по-голямо участие е Achillea millefolium.

В тази формация не бяха намерени редки и застрашени видове растения, но бяха установени
лечебни растения - Achillea millefolium, Thymus vandasii, Alchemilla sp.div., Veronica
chamaedrys, Hypericum maculatum, по-рядко Fragaria vesca.

Формацията има голяма фуражна стойност, тъй като по-голямата част от видовете, изграждащи
тревостоя са с голяма ядливост и сравнително висока продуктивност. Освен доминантите Poa
trivialis, Koeleria eriostachya и Festuca rubra, добри фуражни качества имат и видовете
Agrostis capillaris, Leontodon autumnale, Trifolium repens, Phleum montanum,
Potentilla ternata, Rumex acetosa, Rumex acetosella.



71

2.1.31 Формация на Verbascum longifolium ssp. pannosum

Дълголистният лопен със своя подвид наплъстенолистен лопен е широко разпространен в
планинските райони на страната, особено на места, където почвата е силно наторена от добитъка
(егреци и места за нощуване на стада), а също и на мястото на пожарища в горите и храсталаците от
хвойна.

Описана е асоциацията:
ас. Verbascum longifolium ssp. pannosum - Scleranthus perennis
Заема терен със западно изложение при 1625 m н.в. Почвата е планинско-ливадна. В състава на

съобществото участват 32 вида, сред които 7 вида дребни храсти, 4 вида житни треви, 5 вида кисели
треви и 18 вида разнотревие, което е показател за начален период на зачимяване на пасището от
тревната растителност. Сред лечебните растения са Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-
idaea, Rubus idaeus, Rumex acetosella, Veronica officinalis, Bistorta major, Alchemilla
sp.div., Herniaria glabra. Съобществата се използват сравнително слабо като пасище, поради
слабото участие в тревостоя на важни фуражни растения. Засега те са представени само от
Lerchenfeldia flexuosa, Poa media, Phleum alpinum, Hieracium hoppeanum.

2.1.32 Формация Anthoxanthum odoratum

Формацията е със съвсем ограничено разпространение в парка. Установена е в един пункт по
северните склонове на Куманица, западно от Маркова дупка. Представена е от асоциациа
Anthoxanthum odoratum - Agrostis capillaris. Описаното съобщество се намира на склон
със северно изложение и наклон 20о, при надморска височина 1635 m. Развива се върху свежи
средномощни и мощни почви. Има 100% проективно покритие. То се изгражда от около 30 вида,
между които ограничено присъства Juniperus sibirica и двата вида боровинки - червена и черна.
Надземната фитомаса се формира главно от житните растения.

От групата на редките видове са регистрирани Crocus veluchensis и Campanula
transsilvanica.

Във видовия състав присъстват и 8 лечебни растения.
В миналото недалеч от описаното съобщество е имало кошара, което свидетелства за това, че

съобществото на Anthoxanthum odoratum е било подложено на пасищен режим. Безспорно,
то е подходящо за паша и може да се препоръча  и в бъдеще да бъде използвано като фуражен
ресурс.

2.1.33 Формация на Festuca stojanovii

Установена е за първи път в Средна Стара планина. Заема сравнително голяма площ на
заравнената платовидна част на югоизток над х. Соколна при наклон 3-10о, над х. Тъжа,, върху варовит
терен. Проективното тревно покритие е 85%, а останалата част от терена е заета от скални излази,
главно варовикови. Почвата е плитка, предимно карбонатна (рендзина). В изследвания район са
описани асоциациите:

ас. Festuca stojanovii + Achillea clypeolata + Thymus striatus
ас. Festuca stojanovii + Carex humilis + Antenaria dioica
ас. Festuca stojanovii + Carex humilis +Plantago subulata
ас. Festuca stojanovii + Potentilla apenina + Rhodax alpestris
ас. Festuca stojanovii + Potentilla apenina + Helianthemum nummularium

2. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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Формацията се отличава с голямо видово разнообразие. Установени бяха около 60 вида растения,
от които 3 храсти, 5 житни, 6 бобови и 42 разнотревие. Това се дължи главно на варовития терен,
където по принцип видовото разнообразие е по-голямо.

От групата на лечебните растения тук бяха намерени Veronica chamaedrys, Fragaria
vesca, Helleborus odorus, видове от род Achillea, Thymus, Alchemilla, Hypericum.

Заеманата от формацията територия се използва за паша на добитъка - главно коне и биволи.
По-голяма част от тревистите видове са ниски (Festuca stojanovii, Carex humilis, Potentilla
apenina, Thymus vandasii, Thymus striatus, Teucrium montanum, Plantago subulata)
и не осигуряват достатъчна биомаса за паша, поради което добитъкът в повечето случаи използва
съседни силикатни територии, където преобладават по-продуктивни фитоценози с домниране на
Agrostis capillaris и Festuca rubra.

2.1.34 Формация на Dactylis glomerata

Формацията има ограничено разпространение. Описана е от Мазалат, 1520 m н.в. Заема билната
част на хълма, където се намира и х. Мазалат. Изложението е южно и северно, наклонът - 0-15о,
проективното покритие е 100%. Височината на тревостоя достига 100-160 cm. Почвата е планинско-
ливадна, овлажняването е атмосферно.

Описана е асоциацията Dactylis glomerata-Bromus sylvatica. Освен доминанта, в
изграждането й участват Agrostis capillaris, Bromus ramosus и единично Rumex alpinus,
Ahthriscus sylvestris, Urtica dioica, Verbascum longifolium ssp. pannosum, Verbascum
abietinum, Cirsium ligulare, Carduus cerneri. Част от тях, като Rumex alpinus и Chenopo-
dium bonus-henricus са и лечебни растения, а Dactylis glomerata и Agrostis capillaris са
добри фуражни треви.

2.1.35 Формация на Butomus umbellatus

Единственото находище в Средна Стара планина на толкова голяма надморска височина (1510
m) е в местн. Червената локва, източно от х. Мазалат, с площ около 200 m2. Установената за първи
път там формация е изградена от видовете Butomus umbellatus, Glyceria aquatica, Rumex
alpinus, Deschampsia caespitosa, Juncus conglomeratus.

Коренището на Butomus umbellatus се използва в народната медицина.

2.1.36 Пионерни видове, заемащи територии след унищожаване на растителността

В изследваната територия бяха наблюдавани нарушения на растителната покривка до пълно
унищожаване. Причините са основно две - горенето на хвойната и използването на терени за
нощуване на домашни животни.

Най-големи петна от горена хвойна се наблюдават по южните и производните склонове на
Вълча могила, източния разлат склон под Пенчов пояс, както и в местн. Купните, Мечита, вр. Дюза
(всички в южната част); от двете страни на пътя под вр. Марагидик (Русалка); големи територии под
вр. Триглав - южни и югоизточни части на Лабодалъка, на Чимколиба и склоновете по левия бряг на
р. Казанка, южния склон след седлото между Атанас тепе и Зли връх. На места тези територии са
възстановили част от растителната покривка, която достига значително покритие и само остатъците
от сухи клони, бедния видов състав и хетерогенната хоризонтална структура на растителността
доказват унищожаването й в миналото.
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В рамките на тези територии обаче, съществуват и почти голи петна в съвсем начален стадий
на сукцесионно развитие.

Друга група нарушения са свързани с използването на места за нощувка и пладнуване на домашни
животни. Места с начално унищожена растителноаст и начален стдий на развитие (т.н. егречна
растителност) бяха описани в най-ниската част на Параджика (под заслон Параджика - егрека) в
района на Пенчов чучур (едно малко петно), в района на х. Тъжа в местн.Купните, Мечита, х. Тъжа,
под вр. Крачела, Лабодалъка към изворите на Бабска река, в местн. Чимколиба, склоновете към р.
Казанка, Сухата река и местн. Кадийка.

Върху нарушените територии се явяват пионерни видове, като най-често това са Verbascum
logifolium ssp. pannosum, Hypericum perforatum, Hypericum maculatum, Trifolium
repens, Senecio vernalis. На някои места като пионерен вид върху големи територии се явява
Vaccinium myrtillus, запазил пъпките за възобновяване след пожара. Към тях могат да се
присъединят с различно обилие Rumex acetosella, Epilobium montanum, Viola tricolor,
Bistorta major, Stellaria graminea, Arenaria biflora и др.

Най-често край егреците пионерните видове са Poa annua, Polygonum alpestre, Sagina
linei, Chenopodium bonus-henricus.

Почи всички споменати територии понастоящем се използват за пасища, така че се оказват под
допълнително натоварване и възстановяването им ще изисква много време. След масово палене и
унищожаване на растителността върху Вълча могила през 1992 г. до тази година, все още 1/3 от
територията е заета с пионерни видове и от съобщества с доминиране на Verbascum longifolium.

2.2 Храстова растителност

2.2.1 Формация на Vaccinium uliginosum

Тази формация е характерна за най-високите части на планината. Описана е от билото на рида
Куманица, по северните склонове на вр. Амбарица, по северните склонове на вр. Купена, по северните
склонове на Равнец, в района на х. Мазалат под вр. Карабурун, в района на х. Тъжа - местн. Устриката,
Гроба, Жабата - билото, Крачела, по склоновете на вр.Триглав (Голям Кадемлия) и Малък Кадемлия,
Зли връх, Лабодалъка - под каптажа за вр. Триглав и до  Малкия Юмрук (последният над 2000 m н.в.),
платото при Белите извори под Зли връх и между Зли връх и Бялата стена. Заема надморска височина
от 1700 до 2100 m.

Голямата студоустойчивост на доминантния вид е предпоставка разпространението на тази
формация да се свързва почти повсеместно със склонове със северна експозиция. Наклонът им може
да варира между 10 и 45о. Терените, върху които се развива формацията са главно силикатни. Почвите
са плитки, слабо до силно ерозирани. Често местообитанията са каменливи и със скални излази.
Овлажнението им е изключително атмосферно.

Фитоценозите са с високо проективно покритие - 90-100% и хомогенна хоризонтална структура.
Добре е представена групата на храстчетата, докато останалите видове имат сравнително ниско
обилие.

В рамките на тази формация са описани следните асоциации:
ас. Vaccinium uliginosum
ас. Vaccinium uliginosum - Agrostis rupestris
ас. Vaccinium uliginosum - Juncus trifidus

2. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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ас. Vaccinium uliginosum+Vaccinium myrtillus+ Bruckenthalia spiculifolia
ас. Vaccinium uliginosum + Vaccinium myrtillus + Vaccinium vitis-idaea +

Bruckenthalia spiculifolia
ас. Vaccinium uliginosum + Bruckenthalia spiculifolia
ас. Vaccinium uliginosum + Vaccinium myrtillus
ас. Vaccinium uliginosum + Vaccinium myrtillus + Festuca airoides
ас. Vaccinium uliginosum - Cetraria islandica
ас. Vaccinium uliginosum + Festuca airoides
ас. Vaccinium uliginosum + Festuca airoides - Plantago subulata
Видовият състав на проучените асоциации от тази формация е беден и не надхвърля 20 вида.

Сред тях с особено висока численост и срещаемост е Phyteuma confusum, рядък вид. Тук-там се
среща Huperzia selago, а в една асоциация е регистриран Crocus veluchensis. С най-голямо
обилие от редките растения са Festuca valida и Sesleria comosa.

Лечебните растения са представени от Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea,
Thymus jankae, Alchemilla flabellata, Hypericum maculatum, Potentilla erecta, Ru-
bus idaeus, Hieracium pilosella, Euphrasia minima, Cetraria islandica. Тяхната ниска
численост в тази формация не дава основание те да бъдат събирани.

Формациата на Vaccinium uliginosum има определена противоерозионна роля и нейното
опазване трябва да бъде свързано именно с тази й функция. Териториите, заемани от тази формация,
са високо разположени и не се посещават от стада добитък, далеч са и от туристическите пътеки (с
малки изключения - Лабодалъка и Чим колиба), така че антропогенното влияние върху нея не е
съществено.

2.2.2 Формация на Juniperus sibirica

2.2.2.1 Субформация на Juniperus sibirica с храстчета
Тази формация заема една от най-големите територии над горната граница на гората. Описана

е в следните пунктове: по западния склон на вр. Амбарица при 1975 m н.в., по южните склонове на
вр. Амбарица между х. Добрила и Залъмово кладенче, на Равнец при 1875 m н.в., по Дългата рътлина
северно от вр. Амбарица при 1750 m н.в. и при 1830 m н.в., в северното подножие на вр. Купена, по
източните склонове на вр. Амбарица при 2040 m н.в., в района на вр. Ботев, по склоновете на
Параджика, Юрушка грамада, Марагидик (вр. Русалка), по склоновете на разлатите върхове Дюза,
Пенчов пояс, Зелениковец, Пашовица, Жабата, Крачела, вр. Русовашец, вр. Триглав, Мазалат (Зли
връх), Малък Кадемлия, около х. Мазалат, х. Триглав - Чимколиба, Ели дере, в местн. Синаница под
вр. Сахранка и Курткая.

Съобществата на тази формация се развиват в разнообразни по тип експозиции, без определено
предпочитание към някоя от тях. Заемат склонове с наклон между 10 и 45о, но най-често се срещат
при наклон около 35о.

Основната скала на местообитанията е както варовик, така и силикат. Разбира се, поради по-
широкото разпространение на силикатните терени, може да се каже, че силикатната подложка е по-
характерна за формацията.

Почвите, върху които се развива формацията са средномощни неерозирани, на места каменливи
(източните склонове на вр. Амбарица) и само по западните склонове на вр. Амбарица е установено
съобщество, което се развива върху ерозирани плитки почви. Степента на овлажняване е различна.
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Поради големите територии които заема, структурата на субформацията е хетерогенна, с честа
смяна на асектаторните видове и богат флористичен състав.

Субформацията е представена от следните асоциации:
ас. Juniperus sibirica
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium myrtillus
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium myrtillus + Vaccinium uliginosum
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium myrtillus + Vaccinium uliginosum + Vaccinium

vitis-idaea
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium myrtillus + Vaccinium uliginosum +

Bruckenthalia spiculifolia
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium myrtillus + Vaccinium uliginosum + Juncus

trifidus
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium myrtillus + Vaccinium vitis-idaea +

Bruckenthalia spiculifolia
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium myrtillus + Carex caryophyllea
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium myrtillus + Bruckenthalia spiculifolia
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium myrtillus + Bruckenthalia spiculifolia
ас. Juniperus sibirica + Rhododendron myrtifolium- Vaccinium myrtillus
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium myrtillus + Festuca airoides
Следват асоциации с преобладаване на Vaccinium uliginosum. Те определено предпочитат

северните изложения и производните му, въпреки че рядко се срещат и върху билните части с южна
компонента.

ас. Juniperus sibirica - Vaccinium uliginosum - Festuca airoides
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium uliginosum
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium uliginosum + Vaccinium myrtillus
ас. Juniperus sibirica - Vaccinium uliginosum + Bruckenthalia spiculifolia + Carex

caryophyllea
Асоциацията с червената боровинка е: Juniperus sibirica - Vaccinium vitis-idaea +

Festuca airoides
Следват асоциации с преобладаване на връшняк. Те заемат южни изложения и производните

му. Развиват се върху сухи, средномощни и плитки почви, често с начална ерозия и на тераси.
Проективното покритие е около 80-90%, най-ниско в рамките на субформацията. Заемат терени в
района на Гьол тепе, Гроба (по пътя за вр. Ботев) и срещу местн. Мечета, южно от вр. Дюза. Описани
са следните асоциации:

ас. Juniperus sibirica - Bruckenthalia spiculifolia + Vaccinium uliginosum + Carex
caryophyllea

ас. Juniperus sibirica - Bruckenthalia spiculifolia
Описани са асоциации и с Rubus idaeus в местн. Крачела (х. Тъжа) и по северните склонове

на Юрушка грамада. Заемат местообитания с каменлив характер в подножията на западни и
северозападни склонове при сравнително малък наклон - 15-20о , на влажни планинско-горски до
планинско-ливадни почви върху силикат. Проективното покритие е 100%.

ас. Juniperus sibirica + Rubus idaeus - Vaccinium myrtillus
ас. Juniperus sibirica + Rubus idaeus - Lerchenfeldia flexuosa
ас. Juniperus sibirica + Rubus idaeus

2. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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В района на х. Мазалат беше описано съобщество, отнасящо се към асоциация Juniperus
sibirica - Chamaespartium sagitale + Hieracium hoppeanum. Развива се върху плитки
почви по южните склонове над гората при надморска височина 1550 m.

В рамките на субформацията са установени следните редки видове: Phyteuma confusum,
Crocus veluchensis, Gentiana frigida, Arctostaphylos uva-ursi, Gentiana lutea, Sesleria
comosa, Festuca valida, Silene roemeri, Gentianella bulgarica.

Разнообразието от лечебни растения също не е голямо, при това с изключение на черната и
червената боровинка, всички включени в тази група видове имат много ниско количествено участие.
Такива са: Thymus jankae, Alchemilla flabellata, Hieracium pilosella, Hypericum
perforatum, Hypericum maculatum, Bistorta major, Potentilla erecta, Fragaria vesca,
Rubus idaeus, Veronica chamaedrys, Urtica dioica, Arctostaphylos uva-ursi, Veronica
officinalis, Thymus balcanus, Sanguisorba officinalis, Geranium macrorrhizum, Ve-
ratrum lobelianum.

Разглежданата формация в най-агресивна степен променя облика на пасищните съобщества и
разширявайки своите граници, намалява тяхната площ. В този процес неблагоприятните последствия
засягат както ресурсната значимост на планинските пасища, така и биологичното разнообразие в
тях.

2.2.2.2 Субформация на Juniperus sibirica с житни
Тази формация заема обширни територии в източната половина на парка. Разнообразието от

съобщества, които я представят беше отчетено в следните пунктове: по рида Куманица (1770 m н.в.),
на връх Амбарица, под силикатните скали на вр. Костенурката, на вр. Ботев при 2200 m н.в., по
Жълтец (2250 m н.в.), под Параджика, склоновете на местн. Заграденица, под Пенчов чучур и билото
на Русалиите, по склоновете на вр. Русалка, Крачела, Юрушка грамада, в горното течение на р.
Бабска, Тъжа, Казанка, Бъзовица, Пенчовска река, Корудере - Синаница, както и заравнени терени,
прилежащи към билните части на Атанас тепе, Гьол тепе, Устриката и под Триглав.

Формацията е представена на склонове с южно, източно и производно изложение. Характерни
за съобществата й са склонове с наклон от 0-10о до 18-35о. Няма специфична привързаност към
характера на основната скала и затова се среща както на силикат (вр. Ботев, вр. Жълтец), така и на
варовик (Куманица). Обикновено заема територии, разположени по-ниско от субформацията на
Juniperus sibirica с храстчета, но като цяло обхваща местообитания от 1500 до 2000 m н.в.

Почвените условия в рамките на формацията са твърде разнообразни. Установена е както на
средномощни неерозирани почви, така и на плитки сухи ерозирани, а в района на вр. Ботев се развива
на силно ерозирани каменливи почви.

Водещитe житни видове в тази формация са Koeleria eriostachya, Lerchenfeldia flexuosa,
Festuca airoides, Calamagrostis arundinacea, Sesleria comosa и Bellardiochloa
violacea.

Като цяло съобществата са с хетерогенна хоризонтална структура и богат видов състав.
В района са установени следните асоциации:
ас. Juniperus sibirica - Koeleria eriostachya
ас. Juniperus sibirica - mixtoherbosa
ас. Juniperus sibirica - Calamagrostis arundinacea
ас. Juniperus sibirica - Calamagrostis arundinacea - Chamaespartium sagitale
ас. Juniperus sibirica - Calamagrostis arundinacea + Festuca rubra  - Nardus

stricta
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ас. Juniperus sibirica - Calamagrostis arundinacea - Carex caryophyllea
ас. Juniperus sibirica - Juncus trifidus
ас. Juniperus sibirica - Juncus trifidus - Vaccinium uliginosum
ас. Juniperus sibirica - Juncus trifidus - Cetraria islandica
ас. Juniperus sibirica - Bellardiochloa violacea + Agrostis capillaris + Carex

kitaibeliana
ас. Juniperus sibirica - Bellardiochloa violacea + Festuca rubra + Luzula luzuloides
ас. Juniperus sibirica - Bellardiochloa violacea - Agrostis rupestris
ас. Juniperus sibirica - Festuca valida
ас. Juniperus sibirica - Bellardiochloa violacea - Thymus vandasii
ас. Juniperus sibirica - Festuca valida + Bellardiochloa violacea
ас. Juniperus sibirica - Festuca valida + Calamagrostis arundinacea
ас. Juniperus sibirica - Festuca valida + Poa media
ас. Juniperus sibirica - Festuca valida - Juncus trifidus
ас. Juniperus sibirica - Sesleria comosa
ас. Juniperus sibirica - Sesleria comosa + Carex kitaibeliana -Vaccinium

uliginosum
ас. Juniperus sibirica - Festuca airoides
ас. Juniperus sibirica - Juncus trifidus - Festuca airoides
ас. Juniperus sibirica - Agrostis rupestris + Thymus vandasii
ас. Juniperus sibirica - Deschampsia caespitosa
ас. Juniperus sibirica - Festuca rubra - Carex kitaibeliana
ас. Juniperus sibirica - Festuca nigrescens + Poa media
ас. Juniperus sibirica - Lerchenfeldia flexuosa
ас. Juniperus sibirica - Luzula luzuloides
ас. Juniperus sibirica - Carex caryophyllea
ас. Juniperus sibirica - Carex kitaibeliana - Thymus vandasii
Част от асоциациите са със субдоминант Nardus stricta. Обхващат или заравнени терени с

обилна паша под Пенчов чучур и билото на Русалиите, или сухи терени с ерозия - дългия език срещу
местн. Мечита, в които се наблюдава овразна ерозия с дълбочина на места до 1 m, както и крайречни
формации върху влажни до торфенисти почви. Описани бяха следните асоциации:

ас. Juniperus sibirica - Nardus stricta
ас. Juniperus sibirica - Nardus stricta + Luzula multiflora
ас. Juniperus sibirica - Nardus stricta + Agrostis capillaris
На много места има следи от горена хвойна. Всички местообитания с малки изключения са под

пасищен режим - едър рогат добитък и коне (най-силно в местн. Русалиите и вр. Дюза).
Флористичното разнообразие в отделните асоциации включва средно 40 вида. Следователно,

формацията на Juniperus sibirica с житни се явява по-богата на видово разнообразие от
формацията на Juniperus sibirica с храстчета.

Установените тук редки растения са: Campanula transsilvanica, Asperula capitata,
Crocus veluchensis, Phyteuma confusum, Meum atamanthicum, Sesleria comosa,
Festuca riloensis, Festuca valida, Sempervivum erytraeum, Gentianella bulgarica, Silene
roemeri.

В рамките на формацията се развиват следните лечебни растения: Vaccinium myrtillus,

2. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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Vaccinium vitis-idaea, Rubus idaeus,Fragaria vesca, Alchemilla sp.div., Thymus sp.
div., Colchicum autumnale, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Hypericum
perforatum, Hypericum maculatum, Potentilla erecta, Galium verum, Bistorta ma-
jor, Filipendula vulgaris, Rumex alpinus, Betonica officinalis, Geranium
macrorrhizum, Trifolium pratense, Euphrasia minima, Cetraria islandica.

Съобществата на субформацията на Juniperus sibirica с житни се използват интинзивно като
пасища. Те също така са носители на относително голямо биологично разнообразие. Поддържането
на пасищен режим в тях е единствената гаранция за съхраняване на това разнообразие и за
препятстване разширяването на сибирската хвойна по тези територии.

2.2.3 Формация на Vaccinium myrtillus

Vaccinium myrtillus има широко разпространение в района, като често играе съществена роля в
изграждане на растителната покривка. В своята формация видът обикновено е нискостъблен, за
разлика от съобществата с доминиране на Juniperus sibirica. Има добра биомаса и се наблюдава
частично изпасване.

Формацията е описана в местността Залъмово кладенче при 1900 m н.в., в района на Дерин
дере, западно от вр. Ботев, склоновете на Юрушка грамада, Тряснатия камък, под вр. Русалка (под
пътя), източните склонове на Русалиите и над кошарите при х. Тъжа, също и в подножието наТриглав,
Малък Кадемлия, между Крачела и Гроба, и между Устриката и Жабата в същия район. Формацията е
регистрирана и в района на Дебиделска поляна към х. Мазалат в местн. Синаница и склоновете на
Атанас тепе, източния склон на Лабодалъка над х. Триглав. Заема склонове с наклон от 5-15о до 35-
40о. Не са установени предпочитания по отношение на изложението. Развива се изключително на
силикатен терен, върху плитки неерозирани или слабо ерозирани до средно мощни почви.

В рамките на формацията са описани следните асоциации:
ас. Vaccinium myrtillus
ас. Vaccinium myrtillus + Vaccinium uliginosum
ас. Vaccinium myrtillus + Vaccinium uliginosum + Agrostis rupestris
ас. Vaccinium myrtillus + Vaccinium uliginosum + Festuca airoides
ас. Vaccinium myrtillus - Vaccinium vitis-idaea
ас. Vaccinium myrtillus + Bruckenthalia spiculifolia
Видовият състав на всяка от тези асоциации включва 20-35 вида.
От групата на редките растения в тях са регистрирани балканските ендемити Crocus

veluchensis и Sesleria comosa, Festuca valida, Sempervivum erytraeum.
Лечебните растения са представени главно от черната боровинка, която в тази формация има

значително количествено участие. Други лечебни растения тук са: Vaccinium vitis-idaea,
Bistorta major, Thymus jankae, Alchemilla flabellata, Hypericum maculatum, Hy-
pericum perforatum, Potentilla erecta, Rubus idaeus, Cetraria islandica, Gentianella
cruciata, Fragaria vesca, Euphrasia minima, много рядко Orchis sp.div.

В голяма част от територията се наблюдава пашуване, особено активно в района на Русалиите,
х. Тъжа, Крачела и Гроба, Устриката и Лабодалъка. Кози има само в района на х. Тъжа и то много
малко, така че те не са заплаха за този ценен ресурсен вид. Формацията представлява богат ресурс
от черна боровинка, чийто плодове понастоящем активно се събират.
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2.2.4 Формация на Bruckenthalia spiculifolia

Формацията е разпространена в различни райони на парка и заема обикновено по-слабо или
по-силно ерозирани терени. Видовият състав е беден.

Съобществото има значителна плътност (100%) и хомогенна структура. Преобладаващата
фитомаса е на храстчетата, а останалите видове са слабо представени.

От лечебните растения тук се срещат Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea,
Hypericum maculatum, Rubus idaeus, Bistorta major, Potentilla erecta, Thymus
vandasii.

Заедно с важната противоерозионна роля на Bruckenthalia spiculifolia, заслужава да се
отбележи и впечатляващият със своята красота аспект по време на цъфтеж.

2.2.5 Групировки от храстчета върху силно ерозирани терени

Проучваната през 1996 г. източна част на Народния парк “Централен Балкан” се характеризира
с верига от високи върхове, включително най-високите за планината. Повечето от тях имат стръмни
склонове (с наклон около 45о), които създават условия за протичане на интензивни ерозионни
процеси, подпомогнати от порои, свличане на снежни маси и пр. Ерозията на места е напреднала
много и върху тези територии се развива растителност със силно отворен характер, доминирана
главно от храстчета. Доминираща роля в тези групировки имат Vaccinium myrtillus, Vaccinium
uliginosum, Bruckenthalia spiculifolia и Vaccinium vitis-idaea.

Този тип групировки са регистрирани в района западно от вр. Купена, по южните склонове на
вр. Ботев, източните склонове на Атанас тепе (1870 m н.в.), склоновете и част от билото на Вълча
могила (1500-1600 m н.в.) - при х. Тъжа, южните и западните склонове на Пенчов пояс (1700-1800 m
н.в.), билото и езика срещу х. Мечита, южните склонове на Параджика (1700 m н.в.) под заслона и
егрека, западните склонове на Козя стена (1600-1700 m н.в.), върху северния и източниа склон на вр.
Дюза (1750-1850 m н.в.), заравнени терени към Ели дере и горната течение на Бабска река (1800-1950
m н.в.).

Заемат склонове с различно изложение. Основната скала във всички случаи е силикатна.
Терените се характеризират с около 15% каменни излази, почвите са тип ранкер. На някои места
има сформирани храстчеви съобщества върху сипеи, разположени при екстремални условия. Такъв
е южният склон на вр. Триглав (1900-2050 m н.в.), а така също и почти отвесните скални излази и
сипеи под пътеката за р. Казанка след Белите извори (1600-1800 m н.в.). Крайно деградирали са и
териториите в местн. Заграденица, където храстчетата имат изключително ниско покритие и
доминиращият вид е Thymus vandasii. Подобна е ситуацията и на билото, разположено на запад
от местн. Мечита (1700 m н.в.).

Съобществата заемат предимно повишения на релефа, често е трудно да се определи доминиращ
вид или видове. Покритието е средно 60% (45-70%). Често се откриват следи от горена хвойна.

Видовият състав на тези групировки е разнороден, обхващащ около 30 вида. Обилието е ниско.
Растителната покривка има хетерогенна хоризонтална структура. От редките видове се срещат
Phyteuma confusum, Crocus veluchensis, Festuca valida, Silene roemeri, Gentianella
bulgarica, Arctostaphylos uva-ursi.

От групата на лечебните растения са установени Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-
idaea, Thymus jankae, Thymus vandasii, Hypericum maculatum, Trifolium pratense,
Hieracium pilosella, Thymus balcanus, Alchemilla flabellata, Potentilla erecta.

2. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
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Районите, в които са разпространени групировките, са труднодостъпни, стръмни, изключително
бедни на надземна фитомаса. Те са едни от най-неперспективните за пасища. Това са зони, в които
ерозията протича интензивно и присъствието на растителните групировки е фактор, който
благоприятства ограничаването на този процес.

2.2.6 Формация на Juniperus sibirica с редколесие от Picea abies

Териториите, заети от тази картируема единица, са установени само по склоновете на рида
Куманица. Присъствието на тази формация свидетелства за протичащи сукцесионни процеси в посока
възстановяване на дървесната растителност. По-голямата част от смърчовите екземпляри е на млада
възраст (около 20 годишни).

Наред с Picea abies и Juniperus sibirica високо количествено участие имат Vaccinium
myrtillus и Vaccinium uliginosum.

В границите на това редколесие не са установени редки и лечебни растения. Последните се
развиват извън нея в близост до билото. Много жизнена и плътна е установената популация на Meum
atamanthicum, многобройни са екземплярите от Phyteuma confusum. По самото било в
ограничен размер се развива популация на Arctоstaphylos uva-ursi.

Формацията на Juniperus sibirca с редколесие от Picea abies не представлява интерес за
пашата и може да се предположи, че в бъдеще при липса на друго въздействие ще се превърне в
горска зона.

2.2.7 Формация на Rubus idaeus

Обикновено Rubus idaeus се среща поединично и групово в много от съобществата на сибирската
хвойна, но на мястото главно на опожарена хвойна и горски сечища в горната част на буковите
гори, се формират обраствания от Rubus idaeus. Така, в района на х. Тъжа, под пътя за Кънчово седло
на северен склон при наклон 25-30о върху планинско-ливадна почва на мястото на изгорена хвойна,
е формирано съобщество, отнасящо се към асоциация:

ас. Rubus idaeus + Senecio nemorensis
Участват също Juniperus sibirica, Vaccinium myrtillus, Festuca valida, Veratrum

lobelianum, Verbascum longifolium ssp. pannosum, Bistorta major. В същия район на
отделни петна са формирани и съобщества, принадлежащи на асоциацията:

ас. Rubus idaeus + Senecio nemorensis - Calamagrostis arundinacea
Участва и Bistorta major, а в пониженията се формират петна от Nardus stricta, Vaccinium

myrtillus, Veronica chamaedrys, Cuscuta europaea, Ranunculus montanus.
Част от видовете, посочени в малиновите съобщества са полезни и лечебни растения - Rubus

idaeus, Vaccinium myrtillus, Veratrum lobelianum, Bistorta major, Veronica
chamaedrys.

2.2.8 Формация на Festuca riloensis

Досега тази формация не е съобщавана в литературата за проучвания район. Установените
асоциации заемат северните склонове на вр. Малък Юмрук между 2100 и 2150 m н.в. при наклон
между 5 и 35о и проективно тревно покритие 90-95%, северните части на билото на Зли връх.
Описаните асоциации са:

ас. Festuca riloensis + Carex curvula + Agrostis rupestris
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ас. Festuca riloensis + Agrostis rupestris
ас. Festuca riloensis + Festuca airoides + Agrostis rupestris
Представители на редките видове са Festuca riloensis, Gentianella bulgarica.
По-голямата част от видовете се пасат от добитъка, особено Agrostis capillaris, но

биологичната продуктивност е сравнително малка, поради неблагоприятните климатични и едафични
условия и нискораслите треви, които изграждат тревостоя.

Поради ограниченият размер на териториите, които заема тази формация, конкретните й
находища върху картата са представени с извънмащабен знак.

3. РЕДКИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ

През 1996г бяха установени следните редки и ендемични видове растения:
Alchemilla plicatula - формира многочислени популации, главно по варовити скални терени

и около тяхл В местността Куманица достига до субдоминантна роля в тревни съобщества. Установена
е още по варовитите скали над х. Амбарица, в околностите на вр.Ботев, в района на м. Синаница.
Неблагоприятно влияние може да окаже на вида пашата в зоната около скалните масиви.

Androsace hedreiantha -  Видът е установен е само в един локалитет югоизточно от връх
Ботев. Популацията е малочислена и се нуждае от специални мерки за опазване. Ограниченото
разпространение на този вид предполага включването му в група на “критично застрашените
растения”.

Anemone narcissflora - С ограничено разпространение върху цялата паркова територия. В
източната половина са установени единични екземпляри северно под вр. Купена и по северните
склонове на вр. Малък Ботев. Красивите цветове на този вид привличат вниманието на туристите и
събиран за направата на букети, той е достигнал до критично състояние на популациите си.
Необходими са спецални мерки за охрана.

Angelica pancici - Среща се под формата на малки групи и единични екземпляри край потоци
и  реки в различни части от проучената територия (горните течения на р. Тъжа, Габровница,
Пинчовска река и  др.). Не са установени фактори, които пряко застрашават този вид.

Anthemis sancti-joanis - вид с ограничена численост и срещаемост в района. Разпространен
е покрай стара туристическа пътека водеща за х.Амбарица по северното подножие на връх Купена.
По тази пътека е възможно да преминават и животни, защото на няколко места по трасето има потоци
подходящи за водопой. Необходими са специални грижи по опазването му.

Arctostaphylos uva-ursi - Среща се ограничено под формата на мозаични петна главно в
съобществата на сибирската хвойна. Установен е в басейна на Стара река (западно от х. Левски
върху площ от 1- 2 дка); в местността Заграденица (площ от около 20-30 дка); местността Козята
стена край х. Тъжа (площ 30-40 дка); местността Чимколиба, край Бабското пръскало (площ 30-40
дка).

Установените находища не предоставят възможност за промишлено събиране.
Asperula capitata - Има широко разпространение и многочислени популации по варовитите

терени над х. Амбарица. Не са наблюдавани фактори, които застрашават пряко съществуването на
вида.

Campanula moesiaca - Среща се предимно под формата на единични екземпляри и малки
групи в различни части на проучената територия. Обитава главно делувиалните наслаги в подножието

3. РЕДКИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ
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на скалите, но се среща и в тревни и храстови съобщества, с по-мощни почви извън тази зона.
Campanula moesiaca - С еднотипно разпространение на предходния вид.
Carum graecum - Показва по-ограничено разпространение в сравнение със западната

половина на Парка. Обитава скали и скалисти терени в м. Куманица, околнистите на х. Амбарица  и
в околностите на х. Тъжа.

Corthusa mattioli - Изключително рядко растение! Обитава подножието на скалите, където
намира засенчване и повече почвена влага. Формира малочислен популации около х. Амбарица (южно
от хижата, в дясно от пътеката за връх Амбарица, източно  от хижата, по пътеката за  Жълтец);
източно от х. Левски, край пътеката за х. Рай; по северните склонове на връх Малък Ботев; по
източните склонове на Зли връх в посока към Корудере.

И този вид следва да се разглежда като критично застрашен.
Crocus veluchensis - Често срещан вид, с многочислени популации върху цялата територия

на Парка. Застрашаващ фактор са дивите свине, които се хранят с грудките му.
Daphne blagayana - С по-ограничено разпространение в сравнение със западната половина

на Парка. Установени са малочислени популации в ниските части по северните склонове на връх
Амбарица.

Festuca riloensis - С ограничено разпространение по билните части на планината - около вр.
Ботев, Зли връх, връх Кадемлия. Формира неголеми по площ съобщества.

Gentiana frigida - Установени са само няколко екземпляра от този вид в проучваната
теритроия. Това показва ограничена численост и висока уязвимост на вида. Популациите му се
нуждаят от специални грижи по опазването им.

Gentiana lutea - Среща се единично и на групи под връх Костенурката, по склоновете на вр.
Юрушка грамада, връх Русалка и в местността Пеещите скали. Ценните медицински качества на
жълтата тинтява привлича вниманието на билкосъбирачите и въпреки, че видът е под закрила на
Закона за защита на природата, те го събират с подчертан интерес. Ограничените по численост
популации са в критично състояние!

Haberlea rhodopensis - С многочислени популации по скалите, в близост до горската зона.
Не са установени пряко застрашаващи фактори.

Lathyrus linifolius - С малочислени популации сред хвойнови съобщества по северните
склонове на Атанас тепе, сред съобщества на Calamagrostis arundinacea, по северните склонове
на връх Купена.

Leontopodium alpinum - Среща се единично и на групи по скалите, югоизточно от Бялата
стена (резерват Соколна). Силно застрашен от посегателствата та туристи и хора, които го събират
с търговска цел. Критично застрашен вид.

Meum athamanticum - С малочислени популации в северозападната част на рида Куманица
и по северните склонове под връх Купена.

Micromeria frivaldskyana - Изключително рядко растение. В проучения през 1996г район
е усттановено само по варовитите скали на Маркова дупка. Събира се за направа на чай. Популациите
са малочислени и се намират в критично състояние.

Moehringia grisebachiana - С малочислени популации по скалите в различни части на Парка.
Phyteuma confusum - Вид с многочислени популации, локализирани главно по билните

части и непосредствено под тях откъм северната им страна. Главно в състава на съобщества
доминирани от синята боровинка. На отделни места числеността на вида е толкова висока, че той
достига до позициите на субдоминант. Добре обособени са находищата около връх Триглав, вр.
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Параджика, вр. Юмрушка грамада, рида Куманица, билото между вр. Левски и вр. Ботев. Не е
установено въздействие на застрашаващи фактори.

Primula frondosa - Разпространена е главно в Ботевския дял на планината, но се среща и по
южния склон на вр. Корубашица, м. Белите извори и между Бялата снета и Арман кая. Заслужава
особено внимание и грижи по опазването й. Находищата на този вид са локализирани по скалисти
места, които нямат непосредствена връзка и повлияност от пасищните комплекси. Оснжвният
застрашаващ фактор за вида е събирането му от любители и колекционери.

Rhodiola rosea - С малочислени популации. Обитава скални терени с южно изложение под
вр. Амбарица и под вр. Ботев. Определено може да се каже че популациите на този вид са застрашени.
Като вид от групата на лечебните растения представлява интерес за контрабандно събиране.

Rhynchocoris elephas - Разпространен по доловете на страничните притоци на река
Габровница. Локализира се по склонове със северно изложение. В посочения район се намира една
от най-многочислените популации на вида.

Sempervivum erythraeum - Обитава сухи, каменливи и скалисти местообитания, с
малочислени популации в различни части на проучената територия.

Sesleria comosa - С многочислени популации по цялото протежение на проучената територия.
Формира съобщества.

Silene lerchenfeldiana - С многочислени популации по силикатни скали, в различни части
на Парка.

Silene roemeri - Широко разпространен в състава на тревни съобщества   върху цялата
територия на Парка.

Veronica jaquinii ssp. neicevii - С малочислени популации в състава на тревни съобщества
в различни райони Парка.

Rhododendron myrtifolium - Представен на групи в хвойнови съобщества в района на вр.
Юрушка грамада. Заема склонове със северно изложение. Единствено находище в границите на Парка.
Критично застрашен вид.

Gentiana punctata - Критично застрашен вид. Среща единично и на малки групи в района
на вр. Курткая. Като медицинско растение привлича вниманието на билкосъбирачите и съществува
опасност от пълното му унищожаване.

Trolius europaeus - Среща се единично и на групи, съвсем ограничено, в районите между
местн. Арман кая и Бялата стена. Обитава влажни терени. Критично застрашен вид.

Gentianella bulgarica - С многочислени популации върху цялата територия. Не се наблюдават
застрашаващи фактори.

Iris reichenbachii - С ограничено разпространение по скалите в района на Бабското пръскало
(пад х. Триглав).

Leontodon riloensis - Върху мочурливи места в района на х. Тъжа.
Minuartia bulgarica - Широко разпространен вид, с многочислени популации по сухи

каменливи и скалисти места.
Minuartia saxifraga - Широко разпространена с малочислени популации по тревисти

икаменливи места.
Pedicularis oederi - По тревисти и  каменливи места в източната половина на Парка.
Luzula deflexa - На групи по северния склон под вр. Малък Ботев.
Poa cenisia ssp. contracta - Заслон Маринка, край чешмата по склон със северно изложение.

Нов вод за Стара планина.

3. РЕДКИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ
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Festuca stojanovii - По варовити скалисти терени в района на Курт кая. Образува съобщества.
До сега видът е посочван за Западна Стара планина и Западни гранични планини. Нов вид за Централна
Стара планина.

Galeopsis pubescens - Единично и на групи в района на х. Тъжал Нов вид за България !
Achillea grandiflora - Поединично край буковите гори в района на х. Мазалат. Нов вид за

Стара планина.
Senecio macedonicus - Среща се поединично в района на х. Соколна и по варовитите терени

източно от Зли връх.
Anthylis aurea var. velebitica - По варовити терени над х. Соколна. Нов вариетет за Стара

планина.
Centaurea chrysolepis - до сега този вид е посочван за Предбалкана, Витоша и Струмската

долина до 1000 мнв. В проучения район - установен върху варовити терени над х. Соколна, под вр.
Сахранка.

Asyneuma canescens - Поединично под вр. Сахранка.
Alchemilla viridiflora - В района  на х. Мазалат и х. Тъжа. Нов вид за Стара планина. До сега

е посочван за Рила и за Знеполски район.
Alchlemilla jumrukczalica - Български ендемит. Установен в района на х. Тъжа, по билната

част на Козя стена.
Alchemilla indivisa - Балкански ендемит. Съобщава се само за Централна Стара планина.

Намерен само в района на Пеещите скали.
Alchemilla anisiaca - Разпространена само  в  Централна Стара планина. Установена от нас

в района над х. Соколна.
Jasione bulgarica - Среща се рядко в района на Триглав и Параджика. Български ендемит.
Jovibarba heufelii - Балкарски ендемит. Установен е с единични екземпляри в района на

Козя стена (около х. Тъжа) и по скални излази над местността Мечита.
Lilium martagon - Нарядко, в различни части на Парка..

4. ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

Списък на установените лечебни растения
Angelica pancici - Среща се рядко в крайречни формации в горните течения на р. Тъжа, р.

Габровница и под Козя стена (до х. Тъжа). Популациите са малочислени и не е целесъобразно от тях
да се събира материал.

Achillea millefolium - широко разпространен вид в цялата територия на Парка. Възможно е
събирането му за лични нужди в малки количества. Никъде не са наблюдавани големи запаси,
предполагащи възможността за промишлено събиране.

Alchemilla flabellata, Alchemilla glabra, Alchemilla pirenaica, Alchemilla plicatula
- Като цяло родът шапиче е предсатев в цялата територия на Парка. По-голяма концентрация, обаче,
видовете имат в покрайнините на планинските потоци и реки. През 1996г бе наблюдавано масово
събиране на шапиче в района на Синаница и Тъжа. Както бе отбелязано и в предходния отчет,
проблемът с тези растения е свързан с трудното диференциране на  видовете на терена и особено
от неспециалисти, което крие риск от събиране на редки видове наред с широко разпространенине.

Arctostaphylos uva-ursi - В източната половина на Парка този вид е установен в по-
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ограничено количество в сравнение с западната. Най-голямото установено находище е с размер от
около 20-30 дка в местността Загражденица - по южни и югозападни и югоизточни склонове.
Определено може да се каже, че няма подходящи за промишлено събиране находища от мечо грозде
в рамките на Парка.

Bistorta major - Този вид е групата на широко разпространените в Парка. Среща се
повсемесктно гравно в съобществата на сибирската хвойна. Разпределението на индивидите в
популациите не дава възможност за събиране в по-големи количества. Възможно е събирането му за
лични нужди.

Colchicum autumnale - Среща се ограничено главно в райони с варовикова скална основа.
Количествата му не са подходящи за събиране.

Fragaria vesca - Разпространена е по цялата територия, но с малко обилие. Видът се среща
главно в близост до горската зона.

Galium verum - Разпространен е по цялата територия. Количествата му не са достатъчни за
промишлени нужди. Възможно е събиране за лични нужди.

Gentiana cruciata - В отделни райони на Парка се среща в големи количества. Така например
много масово се събира край х. Тъжа, към вр. Русалка. В останалите райони се среща ограничено и
не е обект на масово събиране.

Gentiana lutea - Сравнително по-големи количества от този вид са наблюдавани по склоновете
на горното течение на р. Тъжа, под вр. Юмрук и Марагидик. Отбелязано бе събиране и от туристи.
Малочислените популации на този вид налагат строги санкции при събиране и специална охрана.

Gentiana punctata - Вид със силно ограничена численост и срещаемост в Парка. Установен
е само в района на х. Соколна. Наложително е да се санкционира събирането му.

Gentiana asclepiadea - Среща се много рядко с единични екземпляри. Установен край х.
Тъжа. Не е целесъобразно събирането й.

Hieracium pilosella -От този вид няма големи запаси. Среща се в малки количества но в
цялата територия.

Hypericum perforatum, H. maculatum - Широко разпространени са и двата вида в цялата
проучена територия. Възможно е събирането им от туристи. Разпръснатото разпространение на
индивидите в популациите не предполага възможност за промишлено събиране.

Plantago lanceolata - среща се много ограничено.
Potentilla erecta - Разпространен вид в цялата територия. Популациите са с разпръснати

екземпляри и не са подходящи за събиране на материал.
Primula veris - Въпреки, че се среща по цялата територия на Парка, никъде не бяха установени

големи количества на този вид. Самостоятелно съобщество формира само в района на Кайнаклъде
под връх Триглав.

Rhodiola rosea - Защитен вид. Необходими са строги санкции за контрабандистите.
Rubus idaeus - Разпространен в цялата територия. В източната половина на Парка показва

по-голяма численост отколкото в западната. Плодовете му се събират, но това не нарушава
естественото му разпространение и развитие.

Taraxacum officinale - Среща се нарядко и малки количества.
Thymus balcanus, Thymus jankae, Thymus vandasii - Мащерките се срещат масово

по цялата територия на Парка. На места по силно ерозирани терени някои видове формират
съобщества. По тези места те имат важна противоерозионна роля. По принцип е възможно събирането
им от другите находища за дрога.

4. ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
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Trifolium pratense - Разпространена е в тревните съобщества. Най-голяма численост е
регистрирана в съобществата на Agrostis capillaris , които пък са подложени на паша. Събирането
му в големи количества не е възможно.

Urtica dioica - Разпространена е по цялата територия, но в много малки количества. В по-
големи количества се среща само в егречната растителност и покрай хижите.

Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea - И двата вида боровинки са широко
разпространени в Парка и са едни от видовете с най-многочислени популации. Събирането на техните
плодове е повсеместно разпространена практика.

Veratrum lobelianum - Макар разпространена по цялата територия на пасищата, чемериката
има много малка численост и не е подходяща за промишлено събиране.

Veronica chamaedrys - Разпространена по цялата територия, с ниско обилие.
Veronica officinalis - Също както горния вид.
Euphrasia sp. div. - Видове разпространени по цялата територия. На места образуват

многочислени популации. Събирането, обаче, на промишлени количества едва ли е икономически
оправдано.

Cetraria islandica - С високо обилие е по билните части и високите върхове. Възможно е
събирането му в ограничени количества.

Helleborus odorus - Повсеместно е разпространен, но доколкото е по-характерен за горската
зона и по-ниските части на планината, по високопланинските пасища числеността му е малка.

Filipendula vulgariss, F. ulmaria - Срещат се нарядко. Не са подходящи за събиране.
Geum urbanum - Установени са единични екземпляри край х. Мазалат, Тъжа и Триглав. Не

е типичен за високопланинските пасища.
Rumex alpinus - Масово е разпространен край потоци и крайречни формации по цялата

територия. Формира самостоятелно съобщество в района на Кайнаклъде, под вр. Триглав. Там може
да се събира.

Teucrium chamaedrys - Среща се нарядко край границата на гората.
Origanum vulgare - Показва много ниска численост и срещаемост в Парка. Вероятно

популациите му са драстично намалели след продължително събиране. Понастоящем не е подходящо
да се препоръчва събирането на този вид до възстановяване числеността на популациите му.

Betonica officinalis - Установена с ниска численост в района на Синаница и Тъжа.
Geranium macrorhizum - Среща се върху скални излази ограничено по цялата територия.
Geranium sanguineum - Ограничени количества са установени във формацията на Sesleria

latifolia в района на Курткая.
Solidago virga-aurea - Единични екземпляри се срещат под Бялата стена.
Chenopodium bonus henricus -  Обитава рудерализирани места. Не е подходящ за събиране,

защото се среща с единични екземпляри или в малки количества.

5. СУКЦЕСИОННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА РАСТИТЕЛНОСТТА

Резултатите от изследването на източната половина на парка потвърждават направените оценки
за основните насоки на сукцесионните процеси в неговата западна половина.

Едно от основните различия между двете части на парка се обуславя от обстоятелството, че в
източната половина напълно липсват съобщества или отделни групи на Pinus mugho. Тук в още
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по-голяма степен остава неясен въпросът за неговото присъствие в миналото, а това от своя страна
затруднява преценките за климаксното състояние на растителността от високопланинската зона.
Изясняването на този въпрос ще бъде възможно след  провеждане на точни палеоботанични
проучвания върху историческите промени на високопланинската зона.

Независимо от липсата на информация по този въпрос, бихме могли да приемем, че съобществата
на Juniperus sibirica в най-голяма степен стоят до климаксната или субклимаксната фаза. Във
всички случаи те показват висока устойчивост спрямо основните характеристики на климатичните
условия и тенденция към бързо завладяване на нови територии! Наблюденията показват, че стадата
от овце, коне и крави ползват за паша териториите, в които Juniperus sibirica има проективно
покритие до 40-50%. В участъците, в които проективното покритие на сибирската хвойна достига до
60-80%, пашата практически се преустановява, поради ограниченото количество на фуражния ресурс
и по-трудната проходимост през гъстите хвойнови туфи.

Увеличаването на проективното покритие на хвойната и завземането на нови територии,
определено заема централно място в протичащите сукцесионни промени. Според нас, основната
причина за това явление се свързва със силно редуцирания пасищен режим. Пашуващите стада
отъпкват и изгризват младите екземпляри и по този начин ограничават разпространението на
сибирската хвойна. Ограничаващото влияние на този фактор отпада в условията на редуцирания до
крайна степен пасищен режим.

Последствията от тази основна сукцесионна тенденция имат неблагоприятен характер,
определен от две основни причини:

1. В съобществата с високо проективно покритие на Juniperus sibirica, биологичното
разнообразие на висшите растения е ниско (няколко десетки вида). Следователно, прогресивното
развитие на Juniperus sibirica ще води до обедняване на биологичното разнообразие.

2. С настъпването на хвойната, ще намалява площта на пасищните територии, процес който
може да доведе до пълно ликвидиране на планиниските пасища!

Втора основна линия, по която протичат сукцесионните промени, е свързана също със силно
намалената интензивност на пашата. Многовековното използване на високопланинската зона за
пашуване на овце, коне, крави е довело до формиране на обширни територии, заети от Nardus
stricta. Този вид е приспособен към условията на силно утъпкване от пашуващите стада и с
изключителните си конкурентни качества измества по-добрите фуражни видове от групата на
житните и разнотревието. В крайната фаза на доминиране на Nardus stricta, съобществата имат
беден състав и ниско количествено участие на съпътстващите видове.

При намалената интензивност на пашата в днешно време се наблюдава протичането на
възстановителни (демутационни) смени. Първоначално този процес води до обогатяване на видовия
състав и увеличаване на количественото участие на съпътстващите видове. При липса на утъпкване,
Nardus stricta намалява конкурентната си мощ. Като подчертано светлолюбив вид, той не понася
макар и частичното засенчване на някои от развилите се междувременно по-едри растения.
Отстъпвайки постепенно от позициите на абсолютен монодоминант, картълът формира съобщества,
в които количественото участие на някои видове (Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum
и др.) нараства до степен, в която те имат ролята на субдоминанти. В по-напредналата фаза на
сукцесионните промени Nardus stricta “отстъпва” доминантната си роля на Festuca nigrescens,
Festuca rubra, Koeleria eriostachya, Ballardiochloa violacea и преминава първоначално
в субдоминантен, а още по-късно в съпътстващ (асектаторен) вид.

На фигура 1 са представени основните сукцесионни фази на посочените изменения.

5. СУКЦЕСИОННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА РАСТИТЕЛНОСТТА
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В съответствие с теорията на нарушенията, втора и трета фаза могат да се разглеждат като
“междинна фаза на нарушение”, при която биологичното разнообразие е най-високо.

По-голямата част от площите, заети от Nardus stricta, в момента се намират в прехода между
първа и втора фаза. Следващите фази се проявяват върху по-малки територии.

Трета, широко представена форма на сукцесионни промени се проявява в условията на
опожарените хвойнови съобщества. Изгарянето на хвойната се провежда стихийно и е предназначено
да разширява площта на пасищните територии. На мястото на изгорелите хвойнови туфи още след
първата година се настаняват пионерни видове от групата на едногодишните и двугодишните
растения с висока семенна продуктивност, с механизми за бързо разпространение на семената и
плодовете и по правило - със слаба конкурентна способност (r - стратегия). Това са най-често видове
като Rumex acetosella, Verbascum longifolium, Viola tricolor, Chamaenerium
angustifolium. За кратък период от 1-2 години тези видове се изместват от представители на
житните треви - най-често Calamagrostis arundinacea и Bellardiochloa violacea. В началото
двата вида формират монодоминантни съобщества с бедно видово разнообразие. Впоследствие (след
няколко години) в резултат най-вече на вътревидова конкуренция се получава възможност за
отслабване на доминантната им роля и навлизане на голям брой представители на други житни и
разнотревието.

С напредване на сукцесионния процес, разнообразието от различни типове съобщества се
увеличава и доминираща роля в тях имат Festuca nigrescens, Agrostis capillaris, Festuca
rubra, Koeleria eriostachya, Bruckenthalia spiculifolia, Vaccinium myrtillus и др.
Calamagrostis arundinacea “отстъпва” по-бързо от заетите площи, но върху сухи, слабо ерозирани
терени запазва доминантната си роля. Bellardiochloa violacea проявява по-голяма устойчивост
и дълговременно производен характер на съобществата си, особено по билните части на релефа с
надморска височина до 1600-1700 m.

В ранните етапи на сукцесионните промени върху опожарените терени намират място и
фактически увеличават разпространението си някои редки видове, като Viola balcanica и

1. Доминираща роля на = ниско биологично разнообразие
Nardus stricta

     ↓↓↓↓↓

2. Субдоминантна роля на = повишаване на биологичното
Nardus stricta разнообразие

     ↓↓↓↓↓

3. Асектаторна роля на = високо биологично разнообразие
Nardus stricta

     ↓↓↓↓↓

4. Субклимаксна фаза - = ниско биологично разнообразие
Juniperus sibirica

Фигура 1
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Lathyrus linifolius. Първият вид образува малки петна в изгорелите хвойнови туфи, а вторият
показва впечатляващо нарастване на числеността си в съобществата на Calamagrostis
arundinacea. Създаването на благоприятни условия за развитие на някои редки растения, разбира
се не следва да аргументира опожаряването на хвойната.

Върху стръмни терени с по-плитка почва, след опожаряване, могат да протекат бързи ерозионни
процеси, при което почвеният слой се отнася напълно или почти напълно. В тези случаи върху
оголената скална основа се формират начални стадии на разредени скални групировки с крайно
беден видов състав. Възстановяването на растителността на такива места ще протича бавно, следвайки
бавното възстановяване на отнесения почвен слой.

На четвърто място по степен на проявеност следва да се поставят промените в растителността,
настъпващи вследствие на физически нарушения на средата, причинени от природни фактори. По
най-високите върхове и особено по северните им склонове, които в най-голяма степен са подложени
на влиянието на ветровете и поройните дъждове, протича активна ерозия на почвата. Под влиянието
на този фактор туфестите житни (Festuca balcanica) се подменят от отворени съобщества на
ниските храстчета Bruckenthalia spiculifolia, Vaccinium uliginosum, Vaccinium
myrtillus, както и на Juncus trifidus. Неустойчиви по състав и структура, те могат да запазят
присъствието си при сегашното ниво на ерозия, но при активизиране на ерозионните процеси, могат
да изчезнат напълно. На тяхно място се формират сипеи, ровини или бедни на растителност скални
образувания. По-малко вероятно е възстановяването на туфестите житни, което по принцип е
възможно при укрепване на почвения субстрат.

На пето място, с ограничена степен на проявеност са възстановителните сукцесии, протичащи
след нарушаване на структурата на тревните съобщества под влияние на ровещите диви свине.
Понякога техните стада “обработват” не малки площи от няколко декара и разбиват изцяло плътния
чим на различни тревни съобщества. В такива участъци за кратко време се настаняват пионерни
видове, но те биват бързо измествани от мощните доминанти на нарушените съобщества.

На последно място следва да се посочи тенденцията за повишаване на горната граница на гората,
проявена в няколко пункта от територията на парка. Най-широко тази тенденция се проявява в
района около вр. Вежен и засяга видимото настъпление на Pinus peuce към по-високите части на
склоновете. С по-слабо изразена интензивност този процес протича над горната граница на гората,
формирана от Picea abies , в района на рида Куманица. Тази сукцесионна тенденция се свързва с
предположението, че през последните десетилетия е настъпило затопляне на климата през зимните
месеци (Мешинев, 1994). Ако тя се запази и в бъдеще, част от високопланинската зона ще формира
или горски, или смесени дървесно-храстови фитоценози под формата на “редколесие”. Мащабите
на тези промени са ограничени и по принцип не засягат съдбата на високопланинските пасища.

6. АНТРОПОГЕННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Формите на антропогенно присъствие и въздействието му върху природните комплекси в
източната половина на Парка не показват съществени различия от установените в западната му
половина. Порди това, че те бяха изтъкнати и коментирани в отчета за 1995г, тук няма да бъдат
обсъждани в детайли, а ще бъдат поставени само в тезисна форма:

1. Опожаряване на хвойната
2. Паша на домашни животни

6. АНТРОПОГЕННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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3. Коситба
4. Туризъм
5. Събиране на лечебни растения
6. Събиране на растения с декоративни качества
7. Събиране на плодове
8. Навлизане на моторни превозни средства и трасиране на мрежа от нови пътища
9. Замърсяване на растителността, водите и почвите от промишлени източници чрез

локални и трансгранични преноси
Специфична обстановка се наблюдава в околностите на връх Ботев във връзка с експлоатацията

на телекомуникационните съоражения и поддържането на базите на военните, ХМС и туристическата
спалня. Мощните съоражения и сгради се поддържат целогодишно, при което дежурният персонал
създава непрекъснат поток от битови отпадъци. За сега последните се изхвърлят върху сметище
разположено в непосредствена близост до постройките. Силните ветрове разпръскват отпадъците
и обширни територии около върха (особено по югоизточните му склонове) са силно замърсени. В
обсега на разпиляните отпадъци попада дори вододайната зона на комплекса от връх Ботев.
Замърсяват се многобройни потоци, които се формират под югоизточните склонове на върха.

Отчитайки трудната достъпност на района, ние си даваме сметка, че проблемът за сметището
не може да бъде решен с лекота. Ще бъде необходимо разработването на специален проект и
осигуряване на значителни средства за неговото реализиране.

Енергийното захранване на съораженията и постройките на върха се осъществява от подземен
кабел с високо напрежение, който преминава по две трасета: едното започва от местността Паниците
над гр.Калофер и достига върха по южните склонове на Парка, преминавайки в отделни участъци
през територията на резерват “Бяла река”. Второто трасе преминава западно от върха на няколко
километра по билото на планината и преди връх Чала се отклонява в северна посока, спущайки с
към с.Видима.

Построяването на трасето е свързано с разбиване на повърхностното зачимяване и създаване
на предпоставки за развитие на ерозионни процеси. Въпреки мерките за рекултивация, приложени
от строителната фирма по южните склонове, на редица места ерозията е засегнала кабелното трасе
и застрашава с по-нататъшно прогресивно развитие.

При построяването на кабелната линия, освен над прокопания канал, чимът е разбит и в
успоредно до него трасе, по което са се движили техниката и хората свързани със строежа. По това
успоредно трасе също се развива активна ерозия, особено в посоката западно от връх Ботев.

Още един фактор свързан с обслужването на базата на връх Ботев води до тревожни по мащаб
ерозионни процеси: Превозването на дежурните смени и снабдяването с хранителни продукти се
извършва с високопроходими автомобили, които средно два пъти седмично преминават по маршрута
Калофер - вр. Ботев и обратно. Обичайна практика е тези автомобили да пресичат пряко отделни
участъци извън трасето на постоянния черен път. Създават се нови трасета от пътища, а във високата
планина те са сигурната предпоставка за начална ерозия на почвата. Подобни допълнителни (на
основния път) коловози обхващат вече значителна част от югоизточните склонове на планината и
на редица места те са превърнати в ерозионни ровини. Перспективата за разширяване на
неблагоприятните последствия в тази насока е  съвсем реална.

Необходими са спешни мерки за овладяване на ерозираните трансекти по кабелните линии и
по автомобилните “пресечки”. Наложително е да се мобилизират финансовите и организационните
възможности на проекта GEF, на Комитета по далекосъобщенията, на МНО, на неправителствените



91

организации, които под ръководството на експерти да осъществят мащабна противоерозионна
програма, главно чрез изкуствено зачимяване или чрез подсяване на семена на нарушените участъци.
За автомобилите на върх Ботев следва да се въведе строг режим на движение по официално
прокарания път.

7. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА ЗОНА НА
ПАРКА

Събраната информация през 1996г допълва аргументацията на направените препоръки след
първия етап на проучване върху западната половина на Парка. За да се избегне дублиране на
изложените вече съображения, в настоящия отчет препоръките ще бъдат отбелязани тезисно, тъй
както и формите на антропогенна дейност.

1. Зониране на териториите
І зона - резерватни територии
ІІ зона - буферни зони на резерватите, скални излази по варовити и силикатни терени с

богатство от редки растения - ограничен пасищен режим
ІІІ зона - останалата територия - свободен пасищен режим
В останалото зониране на пасищните територии следва да се вземат под внимание и данните за

замърсяването им с тежки метали и други промишлени замърсители.
2. Да се извърши пълна инвентаризация на биологичното разнообразие от висши растения,

съобщества и хабитати в резерватите.
3. Да продължат инвентаризационните изследвания на растителните съобщества до ниво

растителна асоциация.
4. Да продължат наблюденията върху сукцесионните промени на растителността във връзка с

всеки от изложените в отчета фактори. Организиране на постоянни площадки за наблюдение.
5. Да се наблюдават находищата на редките растения и с приоритет да се следи състоянието на

особено критичните видове.
6. Да се забрани опожаряването на сибирската хвойна.
7. Да се разработи стратегия за национална политика, стимулираща развитието на

животновъдството в планините. Да се стимулира развитието на местни породи овце и специално на
каракачанската  овца, която в най-висока степен усвоява  фуражния ресурс на картъловите пасища.

8. Да се разработи проект за рекултивация на ерозираните терени около връх Ботев.
9. Да се разработи проект за организиране на сметището на връх Ботев.
10. Да се регламентират маршрутите за преминаване на организирани туристически групи през

резерватите.
11. Да се осигурят квалифицирани водачи за придружаване на групи, посещаващи резерватите

или други зони на Парка.
12. Да се въведе регламентиран режим за събиране на ограничена част лечебни растения,

плодове, гъби.
13. По основните туристически маршрути и край хижите да се поставят контейнери за събиране

на битови отпадъци, като се осигури редовно събиране на отпадъците и депонирането им на
подходящи места (извън Парка?).

14. Да се разработи и реализира система от пропагандни материали, указателни табла и знаци

7. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА ЗОНА НА ПАРКА
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по основните туристически маршрути.
15. Да се регламентира движението на моторни превозни средства и да се забрани преминаването

им извън построените пътища.

8. ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА, ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И
УЧЕНИЦИ В РАМКИТЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

В рамките на проекта екипът от ботаници получи възможност за повишаване на квалификацията
си в теоретичните и методичните принципи на фитоценологичната школа на Браун-Бланке, както и
в усвояване на компютърната програма MULVA-5.

С любезното съдействие на г-н Пиер Галан ни беше предоставена компютърната програма
MULVA-5 и бе проведен тридневен семинар под компетентното ръководство на д-р Александер
Бътлер. В семинара взеха участие трима научни сътрудници, двама аспиранти, един специалист биолог
и четирима студенти. Високата квалификация и добрите преподавателски умения на д-р Бътлер
допринесоха за успешното провеждане на семинара и постигането на максимален полезен ефект.

Участниците дължат благодарност на фирмата Irbis за оказаното съдействие по техническото
обезпечаване на занятията.

През 1996г четирима студенти от ІVти курс на Биологическия факултет при Пловдивския
университет бяха включени в състава на научните екипи. Студентите придружаваха научните
работници през цялото време на теренните проучвания и успяха да овладеят основите на избраната
методика, както и да я прилагат, подпомагайки цялостния изследователски процес. Запознаването
на студентите с конкретните научни и природоохранни проблеми има решителен принос в
повишаване на тяхната квалификация.

През 1996г бяха проведени и системни консултации със студентите участвали в програмата
през 1995г. Трима от  тях подготвиха и защитиха успешно дипломни работи върху материали, събрани
от Парка Централен Балкан.

По време на проучванията около х. Амбарица, група ученици от гр. Севлиево беше запозната с
целите на проекта и осъществи съвместни командировки с екипа. Учениците бяха запознати с
прилаганата методика, с някои редки видове растения и с проблемите по опазване на природните
богатства на Парка.

9. ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОСТАНАЛИТЕ ЕКИПИ

Успоредно с изпълнение на основните си задължения, ботаническият екип имаше удоволствието
да окаже съдействие на колеги от останалите екипи:

1. Събрани и доставени проби за изследване на фуражните качества на основните растителни
съобщества (взаимодействие с колегата Йордан Ангелов)

2. Предоставена информация за разпространението на основните типове пасищни съобщества
(взаимодействие с проф. Делипавлов)

3. Консултации във връзка с подпроекта “Каракачанска овца” (взаимодействие с ръководителката
на проекта и с координаторката на подпроекта Цветелина Петрова)

4. Събиране и доставяне на проби от тревна маса, млечни продукти, месо, вода (взаимодействие
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с колегата Д. Пеев)
5. Доставяне на фотоматериали за пропагандиране на природните ценности на Парка

(взаимодействие с екипа по връзки с обществеността)

10. ЛЕГЕНДА КЪМ ПРИЛОЖЕНИТЕ КАРТНИ МАТЕРИАЛИ

Забележка: Приложената легенда е окончателна и се отнася и за картните материали от 1995г.

1. Carex curvula
2. Juncus trifidus
3. Agrostis rupestris
4. Festuca airoides
5. Sesleria comosa
6. Avenula versicolor
7. Potentilla haynaldiana
8. Poa media
9. Carex caryophyllea
10. Festuca paniculata
11. Festuca valida
12. Fastuca balcanica
13. Plantago subulata
14. Скални групировки
15. Carex kitaibeliana
16. Alopecurus jerardii
17. Koeleria eryostachia
18. Lerchenfeldia flexuosa
19. Bellardiochloa violacea
20. Festuca nigrescens
21. Nardus stricta
22. Calamagrostis arundinacea
23. Sesleria rigida
24. Sesleria latifolia
25. Koeleria penzesi
26. Carex acuta
27. Rumex alpinum
28. Deschampsia caespitosa
29. Festuca dalmatica
30. Bromus riparius
31. Luzula luzuloides
32. Festuca rubra
33. Agrostis capillaris

10. ЛЕГЕНДА КЪМ ПРИЛОЖЕНИТЕ КАРТНИ МАТЕРИАЛИ
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34. Thymus vandasii
35. Poa angustifolia
36. Poa trivialis
37. Verbascum longifolium
38. Anthoxanthum odoratum
39. Festuca pratensis
40. Festuca stojanovi
41. Dactylis glomerata
42. Poa bulbosa
43. Butomus umbellatus
44. Chamenerium angustifolium и др. пионерни видове
45. Pteridium aquilinum
46. Dryas octopetala
47. Vaccinium uliginosum
48. Pinus mugho
49. Juniperus sibirica с храстчета
50. Juniperus sibirica с житни
51. Vaccinium myrtillus
52. Bruckenthalia spiculifolia
53. Arctostaphylos uva-ursi
54. Групировки от храстчета върху силно ерозирани терени
55. Редколесие с Juniperus sibirica
56. Rubus idaeus
Festuca riloensis - С извънмащабен знак
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INVERTEBRATA

Mollusca

Arthropoda

Arachnida (Araneae, Acari)

Insecta (Orthoptera, Coleoptera, Diptera, Lepidoptera)

Ръководител на проекта:
Боряна Михова

Изпълнители:
Ст. н. с. I ст. Венелин Бешовски, д.б.н. - Diptera (Opomyzidae,

Ephydridae, Chloropidae)
Ст. н. с. II ст. Христо Делчев, д-р - Araneae

Ст. н. с. II ст. Алекси Попов, д-р - Orthoptera, Lepidoptera
Ст. н. с. II ст. Здравко Хубенов, д-р - Mollusca, Diptera (Tachinidae)

Н. с. I ст. Добрин Добрев, д-р - Acari
Биолог - Борислав Георгиев - Coleoptera
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ФАУНИСТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ НА БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ И ПРОБЛЕМИ НА НЕГОВОТО ОПАЗВАНЕ

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Безлесната зона в Централен Балкан се простира между 1300 - 2376 м надм. височина. Това
позволява високопланинските ливади и поляни да се населяват както от хербиколни елементи,
характерни за степните съобщества от равнините, така и от специфични планински видове. Така се
формират фаунистични комплекси, представени както от редки и ендемични видове, така и от
обикновени видове, които в равнините са значително притеснени от негативните антропогенни
влияния.

При изготвянето на правилна политика за опазването и рационалното използване на тези
територии е необходимо да разполагаме със съвременни данни за фаунистичното разнообразие в
Народния парк Централен Балкан. Но докато познанията за гръбначните животни са значителни, за
безгръбначните животни те са крайно недостатъчни, което изисква навременно интензифициране
на изследванията в тази насока.

Проведените през 1995 - 1996 година в рамките на Българо-швейцарската програма за опазване
на биологичното разнообразие проучвания обхващат безлесната зона на Народния парк Централен
Балкан между върховете Паскал и Мазалат. Районът беше разделен на следните части, които най-
пълно обхващат морфогеографското разнообразие на Средна Стара планина:

 вр. Паскал - р. Заводна, р. Заводна - Рибаришки проход, Рибаришки проход - вр. Козя стена, вр.
Козя стена - Троянски проход, Троянски проход - вр. Добрила, вр. Добрила - вр. Костенурката, вр.
Костенурката - заслон Ботев, вр. Равнец - извори на Тунджа, вр. Ботев, Изв. на Тунджа - Русалийски
проход, Русалийски проход - вр. Мазалат. (Фигури 3 - 11).

Изследователските експедиции обхванаха месеците юни, юли, август и септември, като
материалите са събирани по стандартните за съответните групи безгръбначни животни методи.
Обхванати са тревистите зони между границата на гората и съответните била, като е обърнато по-
голямо внимание на влажните терени и скалистите участъци. Неблагоприятните метеорологични
условия, които съпътстваха теренната работа през 1995 г. затрудниха изследванията, но получените
резултати са представителни и дават възможност да се направят съответните преценки и изводи.

Те потвърждават навременноста и важността на предприетите изследвания и перспективността
на тяхното продължаване в някои части на парка. Без съвременни и пълноценни данни, засягащи
всички нива на биологичното разнообразие, не може да се очертаят точните граници на защитените
територии, нито да се проведе дългосрочен мониторинг, както и да се организира рационалното
използване на природните ресурси.

Настоящият обзор е изготвен въз основа на оригиналните данни от проведеното проучване и
тези в литературата за безлесната част на Централен Балкан.

Прегледът на досегашните фаунистични сведения, както и съвременната картина на
биологичното разнообразието и разпространението на видовете в различните части на района са
разгледани по систематични групи. Видовият състав и неговото разпределение по групи и райони е
представен в приложение 1  и фигури 1 и 2.

1.1 Mollusca

Продължителният период на изследване на българските мекотели от голям брой специалисти е
позволил територията на страната да бъде проучена равномерно и сравнително добре.

Сведения за малакофауната на старопланинските територии, разположени над горната горска
граница, има в голям брой публикации, писани през различно време. По-значителни от тях са тези
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на Wagner (1927), Urbanski (1960-1975), Riedel (1960, 1975), Hudec & Vasatko (1971),
Wiktor (1983) и Дамянов и Лихарев (1975).

Досега в България са установени 432 вида рецентни мекотели, които принадлежат към 3 класа,
11 разреда, 48 надсемейства и 88 семейства. От тях морски са 107, сладководни - 90 и сухоземни 235
вида. Общият брой на ендемичните таксони е 116 (26,9%), от които 20 морски, 13 стигобионтни и 83
сухоземни. От Стара планина са известни 123 вида мекотели, чиито брой забележимо намалява след
горната граница на гората. Те са разпределени неравномерно в отделните части на споменатата
територия, като в карстовите райони са значително повече.

Проведените изследвания допълниха картината на тяхното разпространение в безлесната зона,
включена в Народния парк Централен Балкан. В колекциите на Националния природонаучен музей
има около 10000 определени мекотели, събрани от различни части на страната, благодарение на
които бе уточнено разпространението на редица таксони в безлесната зона на Народния парк
Централен Балкан.

1.2 Araneae

В България до сега са известни над 800 вида паяци (Дренски 1936, Делчев 1988), а в целия свят
около 40000 (Platnick 1993). Изследванията у нас са неравномерни и затова все още цели райони са
съвсем слабо проучени. Такова е положението и със Средна Стара планина, защото единствените
сведения засягащи аранеофауната на тази област намираме в статията на Drensky (1911). Съобщените
98 вида паяци са събирани главно в районите на градовете Троян и Ловеч. По-късно в статията
“Фауната на Ловчанско и Троянско” той използва същите данни и затова в главата, засягаща
високопланинските пасища и ливади, не споменава групата на паяците (Дренски 1934). Това показва,
че всички резултати от настоящето изследване са оригинални.

Получените данни обхващат 137 вида, всичките нови за изследвания район, от които 2 вида
нови за науката и 12 нови за фауната на България. Между тях установяваме 8 ендемита, 4 реликта и
57 редки вида (приложения 1,2,3,4 и фиг. 1 и 2).

Фаунистичният анализ показва, че видовият състав в безлесната зона на трите планини,
обхванати от народния парк, варира между 40 % и 58 %. Най-много видове са установени в Троянската
планина - 79 вида, следват Златишко-Тетевенската планина с 69 вида и Калоферската планина с 54
вида. Най-широко разпространени в целия район са видовете Pardosa albatula. Pardosa
drenskii, Zodarion pirini, Haplodrassus signifer, Enoplognata latimana, Theridion
impressum, Bolyphantes luteolus, Meioneta rurestris. Аранейте обитават главно тревистата,
храстовата и дървесна растителност, както и струпванията от скални отломъци и камъни и затова
намират добри условия за живот във високопланинската зона на Централен Балкан. Като места с
подчертано видово многообразие и наличие на типични високопланински елементи се очертават
районите на върховете Паскал, Вежен, Каменица, Козя стена, Дерменкая, Левски, Купена, Ботев,
Райски скали и Пеещи скали. Очертават се и няколко комплекса от видове, населяващи главните
екологични ниши в района. Видовете, които характеризират тревистите екосистеми са: Pardosa
albatula, Pardosa drenskii, Pardosa monticola, Pardosa palustris, Meioneta rurestris.
Храстовите съобщества се обитават от Enoplognatha latimana, Teridion Impressum,
Bolyphantes luteolus, Microlinyphia pussila, а характерни за каменистите хабитати са: Erigone
pirini, Zodarion pirini, Gnaphosa leporina, Drassodes lapidosus, D. pubescens,
Haplodrasus signifer. Оригиналните данни потвърждават безспорността на фаунистичните
приноси, получени при проведеното изследване.

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
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1.3 Acari (Tarsonemina)

В състава на кохорта Tarsonemina влизат както типични паразити по животни и растения,
така и голям брой свободноживеещи видове. Последните са един от важните компоненти на почвената
безгръбначна фауна. Данните за видовото разнообразие на тази група могат да бъдат използвани
като показател за екологична оценка на антропогенното влияние върху почвените съобщества. Тези
качества на свободноживеещите представители на кохортата са причина настоящото изследване да
бъде насочено именно към тях. Тарзонемините са изключително слабо познати в България. Първите
данни за групата в изследвания район се съдържат в публикацията на Storkan (1936). До скоро това
бяха почти единствените сведения за страната, като изключим отделни изследвания със
селскостопанска насоченост, имащи ограничено таксономично и фаунистично значение и работата
на Савулкина (1973). Едва след 1992 г. започва по-системно разработване на групата у нас с
изследванията на Д. Добрев, които обаче не засягаха средния и западния дялове на Стара планина.

До момента според литературни сведения и непубликувани данни от предишни разработки в
България са известни около 110 вида акари от кохорта Tarsonemina принадлежащи към 15 рода
на 6 семейства. По време на настоящото изследване бяха установени общо 61 вида от 11 рода на 3
семейства. Това представлява около 55% от известните за българската фауна видове. Този висок
процент до известна степен се дължи на оскъдните сведения за групата у нас (40% от установените
видове се оказаха нови за България). Същевременно обаче, това е един обективен показател за слабата
повлияност на почвените съобщества в района от антропогенни фактори и свидетелство за неговата
ценност в екологичен и фаунистичен аспект. Тази оценка се потвърждава от факта, че бяха установени
30 редки за страната, 13 реликтни и 3 ендемични вида. Два вида са нови за науката и са в процес на
описване. Установен е и един нов за българската фауна род.

1.4 Orthoptera

Начало на проучването на правокрилите насекоми в изследвания район поставя Дреновски
(1929) със съобщаването на 5 вида дългопипални скакалци (семейство Tettigoniidae) от безлесната
част на “Карловския балкан”. По-късните изследвания доказаха, че един от тях е погрешно определен.
Първите реликтни видове в района са установени на вр. Ботев: Gomphocerus sibiricus от Дренски
(1930) и Melanoplus frigidus от Ebner (1936). Обобщавайки всички данни за скакалците в България
Буреш и Пешев (1955, 1958) споменават 6 вида от Тетевенския, Троянския и Калоферския балкан, но
без точно посочване на надморската височина на срещане. Единствено за Decticus verrucivorus
същите автори дават конкретни данни за срещането му по вр. Братаница (Буреш, Пешев, 1958). По
време на еднодневна екскурзия в Троянския проход Бей-Биенко и Пешев (1960) намират 8 вида над
горната граница на гората. Пешев (1960, 1970) установява още два вида в безлесната зона:
Phaneroptera falcata и Isophya obtusa. Повече фаунистична информация съдържа проучването
на Пешев (1974) с всички негови сведения върху правокрилите насекоми на Стара планина дотогава.
В тази публикация са посочени с точни находища 19 вида от изследвания район и 3 вида в близост до
него. Нови приноси към таксономията на разреда се появяват единадесет години по-късно. Peshev
(1985) описва новия за науката вид Isophya pravdini с два подвида Is. pravdini pravdini от
местността Беклемето и Is. pravdini bazyluki от вр. Левски, а Andreeva (1985) описва новия за
науката подвид Ephippiger ephippiger balkanicus и причислява към него данните на Пешев
(1974) за същия вид от Стара планина без нейната най-източна черноморска част. Общо в литературата
с конкретни находища от проучвания район са публикувани 21 вида.
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Понастоящем по литературни и оригинални данни са известни 48 вида, чието
разпространение в различните части на безлесната зона е илюстрирано в приложение 1 и
фиг. 1 и 2. Общият брой на установените видове представлява 23 % от броя на българските
видове (211 вида). Най-характерните представители на високопланинската фауна са
реликтните видове (виж Глава V), както и Myrmeleotettix maculatus.

Анализът на разпространението на правокрилите насекоми показва, че видовият състав във
всяка от трите планини, в които се простира безлесната зона на народния парк, варира между 56 %
и 83 %. Най-много видове населяват Троянската планина (40 вида), следва Калоферската планина с
31 вида, а най-слабо скакалците са представени в Златишко-Тетевенската планина (27 вида). При
подсемейство Phaneropterinae от дългопипалните скакалци видовото многообразие в Троянската
планина е почти два пъти по-голямо отколкото във всяка от останалите две планини. Доста от
дългопипалните скакалци (семейство Tettigoniidae) са обитатели на ниски храсти и висока тревиста
растителност и имат сравнително ограничени ареали в Стара планина, но за тях има добри условия
в подножията на върховете Левски, Купените и Кръстците. Обратен е случаят с ливадните
късопипални скакалци от подсемейство Gomphocerinae. Много от тях обитават обширни
територии от високопланинските пасища с ниска тревиста растителност и при тях различията във
видовия състав между планините не са толкова големи. Те са представени съответно с 16 (Троянска
пл.), 13 (Калоферска пл.) и 11 (Златишко-Тетевенска пл.) вида.

С голямото си фаунистично разнообразие изпъква районът между Троянския проход и вр.
Добрила. Той е единственият район с повече от половината от установените в безлесната зона видове
(31 вида или 65 %). Второ място по брой на видовете заемат районите между вр. Паскал и
Старопланинското конче и между вр. Равнец и долината на р. Тунджа (по 20 вида или 42 %). И в трите
района от една страна площта на безлесната част е голяма, защото обхваща и странични била наред
с главното било. От друга страна горната граница на гората преминава на някои места в тези райони
по-ниско и там над нея се срещат видове, които не са разпространени на по-голяма надморска
височина. Най-беден е видовият състав на правокрилите насекоми в районите на вр. Ботев и между
заслон Маринка и Русалийския проход (по 10 вида или 21 %) и между Старопланинското конче и
Рибаришкия проход (14 вида или 29 %). Отсъствието на много видове в тези райони се дължи на
сравнително еднообразните тревисти растителни съобщества и на по-ниските температури поради
голямата средна надморска височина.

Приносът във фаунистично отношение при настоящето проучване обхваща установяването въз
основа на оригинален материал на подвидовата принадлежност на старопланинските и изобщо на
българските популации на Melanoplus frigidus и Stenobothrus stigmaticus; потвърждаване
на оспорваното в чуждестранната литература срещане на Odontopodisma rubripes в България
(досега познат у нас от Девин, Западна Стара планина и хижа Дерменкая, сега установен около хижите
Дерменкая и Мазалат); намиране на 3 нови за Средна Стара планина вида: Psophus stridulus,
Omocestus viridulus и Stenobothrus fischeri; очертаване на реалната, в някои случаи до 900 м
по-висока горна граница на разпространение на много видове, напр. Stenobothrus stigmaticus,
Stenobothrus lineatus, Stenobothrus rubicundulus, Oedipoda germanica и др.;
установяване за първи път на находища в безлесната зона на 27 вида.

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
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1.5 Coleoptera (Carabidae)

Семейството на бръмбарите-бегачи (Carabidae) е едно от най-многочислените на
видове сред твърдокрилите насекоми. В България до сега са установени 754 вида и
подвида (Gueorguiev & Gueorguiev 1995b), oт който 202 са намерени на територията на
Централна Стара Планина (700 м - 2376 м).

Първите сведения за карабидната фауна от безлесната високопланинска зона на днешния
Народен парк “Централен Балкан” са на Apfelbeck (1902, 1904), който дава сведения за няколко десетки
вида. Данни за отделни видове намираме също в публикации на редица наши и чуждестранни автори:
Рамбоусек (1912), Breuning (1928), Кантарджиева (1928), Pawlowski (1973), Mlynar (1977), Gueorguiev
(1992), Wrase (1991) и Gueorguiev & Gueorguiev, 1995a, 1995b). Най-много сведения намираме в
обобщителната работа на Hieke & Wrase (1988), докато Дренски (1934) посочва интересни данни за
екологията на много видове. Карабидната фауна като цяло досега не е специално проучвана в района
на високопланинските пасища. Съществуващите литературни данни за 108 вида карабиди от
изследвания район - Народен парк Централен Балкан го правят добре, но неравномерно проучен.

В резултат на проведените изследвания в зоната на високопланинските пасища в Централния
Балкан бяха установени 111 вида и подвида, 3 от които са нови за района. Установените видове и
подвидове представляват 14,7 % от българската карабидна фауна. Голямата част от карабидите са
насекоми без или с редуцирани в различна степен летателни крила. Тaка те са реално заплашени от
редица неблагоприятни антропогенни фактори, което ги прави едни от най-важните индикатори в
теоретично и практично отношение за определяне стойността на фаунистичното разнообразие в
района.

1.6 Diptera (Opomyzidae, Ephydridae, Chloropidae)

Изследвания върху диптерната фауна на трите семейства от високопланинските пасищни
екосистеми на Стара планина не са правени.

При проведените изследвания са установени общо 66 вида от изследваните семейства от групата
Brachycera Acalyptrata: Opomyzidae - 3, Ephydridae - 20 и Chloropidae - 43 (приложение
1 и фиг. 1 и 2). Това представлява значително видово разнообразие, като се има предвид че включва
почти по 1/3 от фауната на съответните семейства. Високопланинските пасища са специфичен биотоп
от гледна точка на високото надморско ниво. Поради това установените съответно 20 и 43 вида
ефидриди и хлоропиди представляват значително видово разнообразие. Сред тях има 1 нов за науката
вид, 5 нови за фауната на страната таксони и 7 редки вида.

Количественият анализ показва, че доминиращо значение в диптерната таксоценоза имат
популациите на Opomyza florum, Oscinella frit, Conioscinella frontella, Meromyza
saltatrix, Meromyza zahvatkini, Chlorops speciosa, Thaumathomyia notata и Lasiosina
cinctipes. Първите два вида са обикновени за равнините, но повечето от останалите видове не се
срещат заедно в равнинните хербиколни комплекси. Характерно тук е доминирането на видовете
от подсемейство Chloropinae - Meromyza, Camarota, Thaumathomyia и Lasiosina. В
равнинните ливади тези видове се срещат в единични екземпляри и в други комбинации. Във влажните
терени към този комплекс се присъединяват и видове от сем. Ephydridae: Psilopa nitidula,
Hydrelia griseola и Lamproscatella sibilans.
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1.7 Diptera (Tachinidae)

Досега в България са установени 344 вида, които принадлежат към 4 подсемейства (Hubenov
1992, 1993b). От Централна Стара планина са известни около 130 вида, чиито брой забележимо
намалява над 1800 m (Hubenov, 1993a). Те не са разпределени равномерно в изследваната територия,
което вероятно е свързано в по-голяма степен с местата, от които са събирани материалите, отколкото
с някаква привързаност към определен район. Ендемични и реликтни таксони при българските
тахиниди не са намерени. Повечето от таксоните, установени във високите части на планините,
имат широко разпространение и е трудно да се говори за някаква специфичност на
високопланинската тахинидна фауна в изследваните планини. Данни за тахинидната фауна на
старопланинските територии, разположени над горната горска граница, не са публикувани, но в
колекциите на Института по зоология на БАН има значителен брой тахиниди, събирани от
проучваната територия.

1.8 Lepidoptera (Rhopalocera)

Групата Rhopalocera (дневни пеперуди) обхваща надсемействата Papilionoidea и
Hesperioidea. Второто надсемейство включва само семейство Hesperiidae, а първото - останалите
семейства (приложение 1 и фиг. 1 и 2).

Преди 160 години Freyer (1836) описва новия за науката подвид, носещ сега наименованието
Erebia alberganus phorcys от “Турция (България)”. Тъй като целият ареал на този подвид е
разположен в границите на безлесната зона на народния парк, неговото типово находище е или в
Троянската, или в Калоферската планина. Това е и едно от най-старите сведения в литературата
изобщо за представител на насекомите в нашата страна.

От изследвания район до започването на работа по настоящия проект беше позната фауната на
дневните пеперуди единствено на Калоферската планина. Това дължим на Александър Дреновски,
един от първите български ентомолози, посветил голяма част от живота си на проучване на
пеперудната фауна на високите планини в България. По време на 17-дневна екскурзия през юли 1909
г. той установява в безлесната зона на Калоферската планина (включително и вр. Ботев) 45 вида от
семействата Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae и Lycaenidae (Drenowsky, 1909) и 2 вида
от семейство Hesperiidae (Drenowsky, 1910). От тях 17 вида са намерени само недалеч от горната
граница на гората, а останалите са повече или по-малко характерни за високопланинските пасища.
След събирането на нови материали през юни, юли и август 1911 г. Drenowsky (1912) съобщава форми,
различаващи се от типичните, на два вида от субалпийските ливади също на Калоферската планина.
По-късно той разпределя видовете пеперуди по височинни пояси и сравнява диапазона на
вертикалното им разпространение въз основа на проучвания в Западна Стара планина и по другите
български високи планини (Drenowski, 1925). Неговото най-интересно откритие е намирането на
Boloria eunomia (видът е съобщен като Argynnis amathusia от Drenowsky, 1909 и като
Argynnis aphirape от Дреновски, 1928; 1930) в района западно и южно от вр. Ботев.

Не съществуват публикувани данни за Златишко-Тетевенската планина в цялата твърде богата
литература върху българските дневни пеперуди, наброяваща около 420 заглавия, а от Троянската
планина Иванов (1926) констатира 7 вида от семействата Papilionidae и Nymphalidae на Козята
стена. Буреш и Тулешков (1929) споменават за няколко вида от семействата Papilionidae, Pieridae
и Nymphalidae само “Етрополски балкан” (извън изследвания район) и “Троянски балкан” без
уточняване на конкретни находища и надморски височини.

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
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След около четвърт век Lorkovic (1957) публикува първите сигурни сведения за
срещането на Erebia cassioides на Стара планина. Следващите лепидоптеролози, чието
внимание е привлечено от високопланинската пеперудна фауна на изследвания район, са
Varga и Slivov (1977). Те установяват 4 вида от род Erebia и Palaeochrysophanus candens
по вр. Ботев и между хижа Васил Левски и хижа Рай. Slaby (1979) описва новия за науката
подвид Erebia medusa botevi от подножието на вр. Ботев. В околностите на хижа
Дерменкая Beshkow (1992) намира изненадващо Colias erate, който не може да се
размножава на такава надморска височина, и очаквания там Erebia alberganus phorcys.
По време на настоящето проучване бяха установени още два нови за науката подвида: на
Erebia cassioides, описан от Beshkov (1996; описанието е публикувано на 1 септември
1996) и на Boloria eunomia, доказан от Neve (1996), но още не описан. Нови данни за
разпространението на последните два вида съобщава Beshkov (1995). В монографията си
Neve (1996) анализира генетичните аспекти на популационната динамика и въз основа на
електрофореза на протеините определя генетичните дистанции между старопланинската
и останалите популации в разкъсания ареал на Boloria eunomia.

Общо в резултат на настоящето изследване и по литература са установени 65 вида. Това
представлява 31 % от общия брой на видовете в България (210 вида). Разпространението им в
отделните части на народния парк е показано в приложение 1 и фиг. 1 и 2.

Най-типичните представители на високопланинската фауна са видовете от род Erebia, както и
Coenonympha rhodopensis и Palaeochrysophanus candens.

Ако се разгледат трите планини, от които е съставена проучваната безлесна част, най-богато е
фаунистичното разнообразие на дневните пеперуди в Калоферската планина (54 вида). То се дължи
от една страна на голямата разлика във височините (над 800 м), обуславяща различия във фауната
между горната граница на гората и най-високите върхове на Стара планина, а от друга - на добрата
проученост на планината в резултат на продължителните изследвания на Ал. Дреновски. Троянската
планина също има голяма площ на безлесната част, но с по-малка разлика във височините (около 600
м). Тя се обитава от 39 вида. Значителна по-беден (19 вида) е видовият състав в Златишко-Тетевенската
планина, която не влиза изцяло в територията на народния парк, поради което по площ тя отстъпва
на другите планини в парка.

Сравнението на видовия състав в избраните от нас райони показва съществено по-голям брой
видове дневни пеперуди (41 вида) в района от вр. Равнец до долината на р. Тунджа. Този брой е
изкуствено завишен от включването в него на 17 вида, съобщени от Ал. Дреновски, които се срещат
само около границата на гората, но от друга страна в района са установени най-много видове и при
настоящето проучване. Те намират убежище в ксеротермните местообитания около хижа Рай и
Райските скали и в добре запазените естествени местообитания на влаголюбиви видове над резервата
Южен Джендем. Второ място по многообразие заема районът между Троянския проход и хижа
Добрила. Вероятна причина за това е голямата дължина по билото и съответно голямата площ на
безлесната част в този район, а също смяната на карбонатни и силикатни скали и редуването на
различни растителни формации. Най-малък е броят на видовете (11 вида) между Старопланинското
конче и Рибаришкия проход, но почти половината от тях са характерни високопланински обитатели.
Отсъствието на редица видове се дължи на голямата средна надморска височина на тази част и доста
суровите метеорологични условия по главното било, подобни на тези на вр. Ботев. Районите между
Рибаришкия проход и хижа Козя стена и между хижа Козя стена и Троянския проход са доста сходни
по характер, имат разнообразни, богати на видове, растителни формации и подобна площ. Поради
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това броят на видовете в тях е почти еднакъв. Прави впечатление доста високият процент
видове, срещащи се на вр. Ботев над 2000 м (25 % или 16 вида). При добрите познания
върху разпространението на дневните пеперуди в България не може да се очаква намирането
на нови за страната или за Стара планина видове. Фаунистичният принос в настоящето
проучване се състои в установяването на видове за първи път в Златишко-Тетевенската и
в Троянската планина (повечето намерени там видове), в прецизиране на разпространението
в Средна Стара планина на високопланинските видове от род Erebia, в намирането в нови
находища на твърде слабо познатия вид Pieris balcana и в констатирането за първи път в
безлесната зона на следните 11 вида: Parnassius mnemosyne, Pieris napi, Pieris balcana,
Inachis io, Argynnis aglaja, Boloria euphrosyne, Melitaea cinxia, Lycaena phlaeas,
Lysandra coridon, Pyrgus malvae и Pyrgus alveus.

2. ОСНОВНИ ЗАПЛАХИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Заплахите за биологичното разнообразие могат да бъдат групирани в няколко най-общи
категории: загуба и разрушаване на местообитанията; замърсяване; свърхексплоатация (на
екосистеми, местообитания и видове); чужди и хибридни видове; промяна на собствеността върху
земята; глобалните промени; липса на познания и ефективна политика (Biodiversity Support Program
1994). В по-голяма или в по-малка степен тези проблеми засягат и многообразието на безгръбначните
животни, обитаващи високопланинската зона на Централен Балкан.

2.1 Загуба и разрушаване на местообитанията

Повечето местообитания в безлесната зона не са изменили естествения си вид. Изключениe
правят главно близките околности на хижите, кошарите, водопойните места за добитък, изкуствените
водоеми и всички стопански постройки и конструкции. Там първоначалните растителни ценози са
заменени с рудерална растителност. Главна причина за това е постоянното отглеждане на домашни
животни около хижите и интензивния туризъм.

Тези проблеми се засилват и от неконтролирани строежи в района, прокарването на билни
пътища, изсичане на части от високопланинските гори, както и от изгарянето на популациите от
хвойна за увеличаване на високопланинските пасища. Водохващанията имат особено тежки последици
за карстовите райони, които са много чувствителни към промяната на водния режим в речните
системи. Като пример можем да посочим връх Ботев, където са построени масивни сгради и сложни
съоръжения. Значителният брой обслужващ персонал и засиленото туристическо присъствие създават
определен антропогенен натиск. Сградите и съоръженията изискват чести реконструкции, което
води до строителни и изкопни работи, а те винаги нарушават много от местообитанията.

Пoдобни заплахи за местообитанията са констатирани и в районите на х. Добрила и трасето на
новоостроящето се продължение на пасажерния лифт над х. Незабравка. Поради строежа са
прокарани много временни пътища, което се отразява пагубно върху високопланинските хабитати
поради силната ерозия, която ги съпътства. Проблемите с билните пътища трябва да бъдат изтъкнати
като постоянна заплаха на много места в народния парк, поради тяхното непрекъснато подновяване
и създаване на успоредни коловози. Такива примерите има в районите на Планински извори,
Бальовска планина, между Троянския проход и Дерменкая, югоизточно от връх Ботев, между хижите

2. ОСНОВНИ ЗАПЛАХИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
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Тъжа и Мазалат.

2.2 Замърсяване на околната среда

Заплахите за безгръбначната фауна в това отношение идват от битовите отпадъци,
свързани с туризма и експлоатацията на планината. Такова е положението в районите около
водоизточниците и кошарите, които се замърсяват с туристически отпадъци и животински
тор, а теренът около тях се утъпква. Не разполагаме с конкретни сведения за пренос на
промишлени замърсители от индустриалните центрове, намиращи се в близост до
изследваната територия. Но трябва да се има предвид, че някои от групите (Mollusca)
притежават силно изразена способност да натрупват вещества в черупките и са благодарен
обект за всеки мониторинг. В районите на връх Ботев и хижите Добрила и Незабравка има
струпване на строителни материали и разхвърляни остатъци от повредена и износена
техника. Докато в горните райони замърсяването е предимно от строителни отпадъци,
при хижите Планински извори и Рай и в местността Смесите по горното течение на река
Тъжа проблемите идват от струпването на по-голям брой добитък и построяването на
нехигиенични и примитивни кошари и обори.

2.3 Прекомерна експлоатация

Сега пашата във високопланинската зона не е прекомерна, но основна заплаха в бъдеще се
явява нейното интензифициране. Когато животните се пасат в движение и не престояват повече дни
на едно място, щетите са незначителни. При стационарна паша обаче измененията са видими, какъвто
е случаят с местността източно от хижа Планински извори, кошарите около Троянския проход и
районите на Башмандра и х. Рай. Прекомерната паша на говеда, коне и овце влияе отрицателно
върху плътността на някои по-редки видове дългопипални скакалци от родовете Isophya и
Poecilimon (Tettigoniidae). Тези видове са по-силно уязвими, защото са с по-малка численост в
сравнение с късопипалните скакалци от подсемейство Gomphocerinae, които съставляват
преобладаващата част от биомасата на ортоптерната ценоза над горната граница на гората. Голямата
плътност на стадата води и до прекомерно развитие на симбовилните и копрофилни мухи от
семействата Muscidae, Sepsidae, Sphaeroceridae, които изместват хербиколната фауна.

2.4 Промяната на собствеността на земята

Българският закон за реституцията е ясен по въпроса за земеделските земи, които попадт в
границите на защитените територии: те няма да бъдат връщани, така че проблеми за фауната от
такова естество не се очертават.

2.5 Глобални промени

Тенденциите за глобалното затопляне на климата няма да оказват реално въздействие върху
проучваните екосистеми в близко бъдеще.



13

2.6 Липса на познания и ефективна управленска политика

На първо място трябва да посочим недостатъчната научна информация за богатството и
състоянието на фаунистичното разнообразие на някои други индикаторни групи безгръбначни
животни, като стоножките от класовете Chilopoda и Diplopoda, както и някои семейства
твърдокрили и ципокрили насекоми, в Централен Балкан. Освен това дори и за добре изследваните
във фаунистично отношение групи липсват данни за тяхната екология, фенология,
хранителен спектър, денонощна активност и степен на застрашеност.

Реална заплаха за опазването на биологичнпто разнообразие представлява
неразбирането от страна на обществеността и някои държавни институции на неговата
важност и значимост. В конкретен план, забавянето с повече от година на началото на
проекта GEF, който има пряко отношение към организацията на парка Централен Балкан,
се дължи главно на некомпетентна управленска политика.

3. РЕДКИ ВИДОВЕ

В тази категория са включени таксони, известни от единични находища и представени с
малобройни популации. Тук спадат и някои ендемити или реликти, но те ще бъдат разгледани отделно
по-долу.

3.1 Mollusca

Към тази категория спадат таксони, които са известни от ограничен брой находища. От
мекотелите на високите части на Централна Стара планина, които са слабо проучени, е възможно
само 5 вида да се приемат условно за редки (приложение 2). При продължаване на изследванията
може да се очаква към тази категория да бъдат причислени по-голям брой от видове. Установените
редки видове са: Chondrina clienta (Райски скали - карстов район с надм. в. към 1700 m),
Macedonica frauenfeldi (Стенето - карстов район с надм. в. към 1350 м); Bulgarica vetusta
(Троянски проход - надм. в. към 1470 m); Vitrina pellucida (над х. Паскал при надм. в. около 1600
м и Русалийски проход при надм. в. към 1550 m); Lindbergia uminskii (празни черупки, намерени
в подножието на северната част на вр. Вежен и над Южен Джендем) и Milax verrucosus (в района
на Беклемето при надм. в. около 1400 m, Райски скали и Русалийски проход между 1500 и 1700 m).

3.2 Araneae

От паяците в района са установени 52 вида, което представлява 38.2 % от установените видове.
Всички нови видове за България спадат в тази категория: Agyneta cauta, Hilaira excisa,
Hypomma sp. n., Porrhomma egeria, Cybaeus balkanus, Tegenaria atrica, Clubiona
diversa, Gnaphosa leporina, Micaria rossica, Zelotes atrocoeruleus, Zelotes petrensis,
Zelotes similis.

Останалите редки видове са представени в приложение 2. От тях тук ще споменем Araeoncus
anguineus, Maso galica, Maso sundevalli, Tiso vagans, Micaria aenea, които могат да
се считат като ендемити за планините в Средна Европа, а България попада в периферията на тeхния
ареал. Тук те се срещат в малки популации над горната граница на гората в планините Рила, Пирин

3. РЕДКИ ВИДОВЕ
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и Стара планина и представляват високопланински елементи. Характерни видове са и
Bolyphantes alticeps, Gonatium orientale и Gonatium rubens, които обитават само
хвойната.

3.3 Acari Tarsonemina

В района са установени 30 вида акари влизащи в тази категория (49% от всички
установени). От тях следните видове са нови за България: Brennandania angusta,
Brennandania samsinaki, Brennandania stenops, Unguidispus montanus sp. n., Bakerdania
bavarica, Bakerdania elliptica, Bakerdania tarsalis, Bakerdania togata, Pediculaster
calcaratus, Petalomium chaetosum, Petalomium nataliae, Petalomium scyphicum,
Pygmephorus spinosus, Siteroptes adamisi, Siteroptes crossi, Imparipes bembidii,
Imparipes intermissus, Pygmodispus equestris, Scutacarus exiguus, Scutacarus gracilis,
Scutacarus hemussi sp. n., Scutacarus hungaricus, Scutacarus pugillator, Scutacarus
stammeri. Големият процент редки видове очевидно се дължи на слабото познаване на групата у
нас.

3.4 Orthoptera

Най-редките правокрили насекоми в безлесната зона са 4 от ендемичните таксони:
старопланинските ендемични подвидове Isophya pravdini pravdini, известен само от Троянския
проход, и Is. pravdini bazyluki от вр. Левски, както и балканските ендемити Isophya obtusa с
единствено находище в България връх Вежен и Chorthippus tenuis, познат досега от Бяла вода
(Странджа) и сега установен на вр. Дерменкая. За общото разпространение на последните два вида
виж раздел 4. Най-характерният реликт в Стара планина, Melanoplus frigidus, е познат в България
само от три находища в три планини (виж раздел 5).

Наред с тези ендемични видове, като редки според разпространението им в България могат да
се приемат още 3 вида (приложение 2). Освен в изследваната част на Стара планина те са намирани
в два други района на България Barbitistes serricaudus - в Западна Стара планина и Юндола,
Odontopodisma rubripes - в Западна Стара планина и Девин и Stenobothrus crassipes - в
околностите на София (София, Витоша, Люлин).

3.5 Coleoptera (Carabidae)

Като такива приемаме видове, които са намирани на територията на България само от единични
находища. Такива са: слепият Duvalius regisborisi, както и Pterostichus macedonicus и Molops
rufipes klisuranus (и двата таксона са с все още неизяснен таксономичен статус), българският
ендемит Agonum proximum, глациалният реликт Amara nigricornis, високопланиннският
южноевропейски Amara morio nivium и Amara arenaria. Първите четири редки таксона са
ендемити. Интересна е находката на дендробионтния Dromius agilis, намиран относително рядко
у нас под кората на смърча около най-горната граница на резервата “Стара река” на около 1870 м.

3.6 Diptera (Opomyzidae, Ephydridae, Chloropidae, Tachinidae)

Към тази категория спадат диптерни видове, които се улавят относително рядко в цялата страна.
От установената диптерна фауна в района редки елементи се явяват 23 вида. Ephydridae:
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Psilopa  compta,Psilopa marginella, Psilopa polita, Notiphila uliginosa, Hydrina stictica,
Parydra quadripunctata, Chloropidae: Elachiptera diastema, Polyodaspis ruficornis,
Oscinimorpha albisetosa, Incertella trigonella, Meromyza  balcanica, Meromyza laeta,
Meromyza obtuza, Chlorops  meigeni, Chlorops  speciosa, Cetema myiopina.

 Tachinidae: Admontia podomyia, Allophorocera pachystyla, Hyalurgus lucidus,
Rhamphina pedemontana (второ находище в България, досега известен от Демяницова
поляна на около 1600 м в Пирин), Besseria anthophila.

3.7 Lepidoptera Rhopalocera

Редки видове в проучвания район според разпространението им в България са единственият
реликт Boloria eunomia (виж раздел 5) и половината от ендемичните дневни пеперуди (виж раздел
4). Досега подвидът Erebia medusa botevi бе известен само от вр. Ботев, а сега е констатиран на
запад в цялата изследвана територия. Erebia alberganus phorcys се среща по литературни и
оригинални данни между Трионите и вр. Ботев. Това е целият ареал на подвида и същевременно
българският ареал на вида. Освен от Средна Стара планина следните ендемични видове са познати и
от високопланинските части на Рила и Пирин: Erebia rhodopensis (нови находища - вр. Левски,
над Райски скали и вр. Росоватец), Erebia orientalis (нови находища на разпространения и по
Рила номинатен подвид - вр. Вежен и вр. Голям Купен; с друг подвид на Пирин), Erebia cassioides
kinoshitai (нови находища - виж раздел 4; с друг подвид в Рила и Пирин) и Erebia melas leonhardi
(ново находище - над Райски скали). Балканският ендемит Pieris balcana е известен в България
само от няколко находища, но разпространението му засега не е изяснено. Както се вижда, познанията
за ареалите на тези редки видове, както и на много други видове дневни пеперуди, се разширяват.

Изброените ендемични видове са посочени като редки поради ограничените им ареали, но
числеността на някои от тях не е ниска и те не са застрашени от изчезване. За силно уязвими могат
да се приемат Erebia aethiops aethiops (не е рядък в България), Erebia melas leonhardi и
Erebia orientalis orientalis поради очевидно ниската плътност на популациите им. От първите
два вида бяха наблюдавани и събрани само по един екземпляр, а от последния вид - два екземпляра.

4. ЕНДЕМИТИ

В тази категория включваме таксони, които до сега са намирани само на територията на
Балканския полуостров. Разделяме ги на балкански ендемити (известни от различни региони на
полуострова и България) и български ендемити (известни само от България). Такива намирани само
в единични находища в България наричаме локални ендемити. Ендемитите са важен елемент при
оценката на дадена защитена територия и показват уникалността на фауната.

4.1 Mollusca

Общият брой на ендемитите, установени във високите части на изследваната територия, е 13
(18,8% от всичките 69 установени вида) и представлява 13,5% от известните за България ендемични
мекотели (без морските). В сравнение с общия процент (26,9%) ендемични мекотели в българската
фауна, установените ендемити в изследваната територия са по-малко, но въпреки това придават
специфичен облик на фауната. Те са: Argna macrodonta rumelica (балкански ендемит, намерен

4. ЕНДЕМИТИ
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в района между Стенето и Беклемето при надм. в. около 1400 м); Macedonica frauenfeldi
(балкански ендемит, известен от района на Стенето при надм. в. около 1350 м); Bulgarica pagana
bulgarica (балкански ендемит, намерен в района на Беклемето при надм. в. около 1370 м и около
на Русалийски проход при надм. в. към 1550 m); Bulgarica varnensis (български ендемит, известен
от района на Беклемето, Козя стена при надм. в. към 1300-1500 m и Русалийски проход
при надм. в. от 1600 m); Vitrea bulgarica (балкански ендемит, намерен в района на Стенето
при надм. в. около 1500 m, Троянски проход при надм. в. към 1400 m и Русалийски проход
при надм. в. 1600 m); V. neglecta (български ендемит, намерен под х. “Дерменка” откъм
южната част при надм. в. около 1300 m); Lindbergia uminskii (локален старопланински
ендемит, празни черупки от който са намерени в подножието на северната част на вр.
Вежен и над Южен Джендем); Milax parvulus (български ендемит, известен от района на
х. “Дерменка” - Беклемето при надм. в. около 1350-1500 m, южно от Рибаришки проход
при надм. в. 1500 м, в района на Райските скали при надм. в. около 1600 m и близо до
Русалийски проход при надм. в. около 1600 m); M. verrucosus (регионален старопланински
ендемит от района на Беклемето при надм. в. към 1400 m, Райски скали и Русалийски
проход между 1400 и 1650 m, известен за Черни Осъм, Шипка и Габрово); Tandonia serbica
(балкански ендемит, намерен близо до х. Дерменка на около 1370 м, в района на Козя стена при
надм. в. от около 1400 м., северно от Рибаришки проход на 1450 m и при Райското пръскало на 1700
m); Limax macedonicus (балкански ендемит, намерен южно от вр. Козя стена, в района на
Рибаришки проход при надм. в. от около 1450-1550 m, под костенурката на около 1650 m надм. в. и
близо до Пеещи скали при надм. в. към 1570 m); Helicigona trizona balcanica (български
регионален ендемит, чието разпространение включва по-голямата част от Старопланинската област,
намерен северно от х. “Дерменка” при надм. в. от 1350 м, близо до Райските скали и в околностите на
Русалийски проход); Helicigona trizona haberhaueri (български ендемит, установен в района
на Стенето, Козя стена, северно от Рибаришки проход при надм. в. между 1350 и 1750 m, в подножието
на връх Левски при надм. в. към 1900 m и в района на Пеещи скали при надм. в. около 1650 m).

4.2 Araneae

Ендемичните видове установени в района са 8, от които балкански ендемити - 2. Това са: Coelotes
karlinskii, установен в планините на Македония, Рила, Пирин, Витоша, Осогово и сега в Стара
планина. Характерен вид за екотона между гората и високопланинските ливади и поляни. Тук трябва
да се постави и новоописаният върху материали от Стара планина, Средна гора и Шар планина
(Македония) нов вид Cybaeus balkanus. В Стара планина е установен само в района на в. Вежен
- на границата между гората и високопланинските ливади.

Български ендемити - 6. Най широко разпространение, почти по цялото било, показва видът
Pardosa drenskii, но в най-гoляма численост е намерен в района на върховете Ботев и Вежен.
Известен и от Рила, Пирин и Витоша. Cryphoeca pirini е най-редък, намерен в малки популации
само на върховете Вежен и Каменица. Известен и от Пирин и Рила. Zodarion pirini е много по-
чест, обитаващ ксеротермни места в районите на хижите Дерменкая, Вежен и Паскал. Известен и от
Рила, Пирин, Родопи, Витоша. Интересна находка е установяването на Erigone pirini, намерен
само в района на купола на връх Ботев. Такава е и находката на Tegenaria rilaensis в районите на
върховете Жълтец и Купена - до сега видът беше известен само от планинската и високопланинската
част на Рила.
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Локални ендемити. Hypomma sp. n. за сега е намерен само на в. Вежен и в. Каменица.
Може да бъде определен, като типичен високопланински елемент.

4.3 Acari (Tarsonemina)

При акарите са установени следните 3 ендемита: Unguidispus montanus sp.n.- намерен
само на вр. Вежен, Scutacarus hemussi sp.n.- на вр. Козя стена, под връх Костенурката и на
връх Ботев, Scutacarus pirinicus - известен до сега само от Пирин. Намерен на вр. Вежен, връх
Левски и връх Ботев.

4.4 Orthoptera

Ендемичните таксони в района са 8. Този брой съдържа 4 вида, 2 подвида и 1 вид с 2 подвида
(приложение 3).

Балкански ендемити са и четирите вида, както и един от подвидовете. Те са разпространени в
планините на Сърбия и България (Isophya obtusa, Metrioptera arnoldi и Psorodonotus
fieberi), в планините на Хърватско, Босна и Херцеговина, Сърбия, Албания, Македония и България
(Pholidoptera aptera karnyi) и в Албания, Македония, Гърция, България и Европейска Турция
(Chorthippus tenuis). Таксономичният статус на последния вид е спорен, редица автори го считат
за подвид.

Останалите 3 таксона са български ендемити, включително и ендемити на Средна Стара планина.
Ephippiger ephippiger balkanicus според описанието си се среща в Северна България и Стара
планина. Isophya pravdini е разпространен само в Средна и Източна Стара планина с три подвида,
между които Is. pravdini pravdini (Троянски проход) и Is. pravdini bazyluki (вр. Левски).
Това са посочените в приложение 3 ендемични правокрили насекоми. Освен тях трябва да се
отбележи, че извън безлесната зона, но близо до нея по течението на р. Костина над Рибарица е
съобщен българският ендемит Eupholidoptera beybienkoi с ареал Средна Стара планина и
Предбалкана.

4.5 Coleoptera (Carabidae)

Балканските ендемити са 14. Най-често срещани по цялото било са: Calathus metallicus
aeneus, Carabus violaceus azurescens и Carabus cavernosus cavernosus, кaто първият
се явява доминaнт във всички карабидни популации над 1800 м. Доста по-редки са: Cychrus
semigranosus balcanicus, Xenion ignitum, Molops piceus bulgaricus, Laemostenus
cimmerius weiratheri и Amara messae, като всички те без последния са характерни за горските
екосистеми, като отделни техни представители намират благоприятни местообитания за развитие и
в долните части на високопланинските пасища (1300-1500 м).

Българските ендемити са 10. От тях Pterostichus merkli, Tapinopterus kaufmani
kalofirensis, Molops dilatatus angulicollis и Molops alpestris kalofericus са разпространени
в пояса на бука, но много често се намират и в безлесната зона. Pterostichus merkli е типичен
интразонален вид - хигрофил, намиран под камъните на потоци, като например притоците на р.
Бяла река и р. Тунджа на височина 1600-1900 м. Duvalius (Paraduvalius) regisborisi е сляп
ендогеен карабид, който се среща на съседната Васильовска планина, а на територията на парка е
намерен в района на Троянския проход. Единствено Pterostichus vecors - типичен горски бръмбар-
бегач е намерен (по литературни данни) в долните части на ливадите на масива Равнец.

4. ЕНДЕМИТИ
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Като локален ендемит се явява само Pterostichus rhilensis cf. subsp. nov. Установен
е на вр. Тетевенска Баба (2030-2071 м), вр. Вежен (1950-2198 м) и вр. Ботев (2100-2376
м). В карабидните популации в тези райони той е субдоминант заедно с Pterostichus
melanarius bulgaricus. Този вероятно нов за науката подвид показва редица отличия от
другите три подвида, които обитават съответно Рила, Пирин и Витоша.

Посочените 24 ендемични вида и подвида са 21,6 % от всичките установени 111 вида и подвида.
Тази цифра е значително по-голяма, отколкото процента на ендемичните карабиди за цялата
българска фауна - 16 %. Малко от ендемичните карабиди (Carabus violaceus azurescens,
Pterostichus rhilensis vitosensis, Tapinopterus kaufmanni kalofericus и Calathus
metallicus aeneus) са намирани в целия район и в по-многочислени популации, докато повечето
като Trechus sp., Pterostichus macedonicus, Pterostichus vecors, Pterostichus merkli,
Agonum proximum и Amara messae са намирани винаги в малочислени популации, само на
характерни за тях местообитания.

4.6 Diptera (Chloropidae)

Meromyza balcanica sp. n. - за сега старопланински ендемит.

4.7 Lepidoptera (Rhopalocera)

Ендемизмът в изследваната територия се проявява главно на подвидово равнище. Установени
са общо 14 ендемични таксона, от които 11 подвида, 2 вида и 1 вид с номинатния си подвид
(приложение 3). Приблизително еднакъв е броят на балканските и на българските ендемити.
Балкански са 2 вида и 6 подвида, а останалите са български, включително и старопланински ендемити.
Особено висока степен на ендемизъм се наблюдава при род Erebia (кадифянки). В Европа са известни
над 45 вида от този твърде хомогенен и таксономично добре обособен род, като повечето от тях са
планински и имат ограничени ареали. В България се срещат 14 вида и 5 допълнителни подвида, също
почти всички високопланински и ендемични. В Средна Стара планина са разпространени 12 вида, от
които 9 вида не се срещат в други части на планината и по-ниско от безлесната зона. Част от тях са
съобщени и от други български високи планини (виж раздел 3). В резултат на настоящето изследване
се разширяват познанията върху разпространението на видовете Erebia в Стара планина. Така напр.
5 вида се установяват за първи път в района между вр. Паскал и вр. Добрила. Новият за науката
подвид Erebia cassioides kinoshitai е описан от Beshkov (1996) от върховете Левски, Купена,
Кръстците, Жълтец и Равнец на 1780-2100 м, а при настоящите теренните проучвания бе намерен и
по вр. Ботев на 2100 м (3 екз.) и на 2300 м (10 екз.). Балкански ендемити са Erebia rhodopensis,
Erebia ottomana balcanica, Erebia melas leonhardi и Erebia pronoe fruhstorferi.
Български ендемит е Erebia orientalis (също и подвидът Er. orientalis orientalis),
старопланински ендемит е Erebia medusa botevi, а ендемити на Средна Стара планина са Erebia
alberganus phorcys и Erebia cassioides kinoshitai. Последните 3 подвида заедно с Parnassius
apollo hermiston са и описани от Средна Стара планина. Видовете от род Erebia характеризират
най-добре измежду всички безгръбначни животни изследваната територия в зоогеографско
отношение.

Два други ендемита на подвидово равнище са българските представители на род Parnassius.
Те са политипични видове, известни с голям брой подвидове в ареалите си. От България са описани
по 5 подвида от всеки вид. Събраните екземпляри от Parnassius mnemosyne (черен аполон) на
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вр. Дерменкая и на Троянския проход имат междинни белези между подвидовете P.
mnemosyne dejotarus и P. mnemosyne bulgarica. Поради малкия брой събрани екземпляри
определянето им като P. m. dejotarus (както са посочени в приложения 1 и 3) не е сигурно,
но е твърде вероятно. Другият вид е представен с подвида Parnassius apollo hermiston,
който е старопланински ендемит. При настоящето проучване беше намерен по Райските
скали в Калоферската планина в численост, която не дава основание да се приема за
застрашен в това находище. Самото местообитание там е напълно неповлияно от
човешката дейност. Видът е установен и в Троянската планина с една находка от 1908 г.
при Козята стена (Буреш, Тулешков, 1929). Сега не бе наблюдаван там, но е много вероятно
да се среща, понеже районът между Трионите и вр. Козя стена представлява типичен
хабитат за този вид, а хранителното растение от род Sedum на гъсеницата му се среща в
изобилие.

Останалите ендемити са балкански: Pieris balcana (наскоро установен и в България),
Coenonympha rhodopensis rhodopensis (характерен за високите планини),
Palaeochrysophanus candens leonhardi (по-рядък от предишния) и Satyrus ferula petrina
(по литературни данни намиран недалеч над границата на гората). За разпространението в България
на най-ограничено срещащите се у нас видове виж раздел 3.

Parnassius apollo (червен аполон) и Erebia rhodopensis (родопска кадифянка), заедно с
бръмбарите Procerus gigas, Calosoma sycophanta и Calosoma inquisitor са единствените безгръбначни
животни, установени в изследваната територия, които са защитени в България.

5. РЕЛИКТИ

Към тази категория отнасяме видове с древен произход, терциерен или кватернерен. Реликтите
установени в безлесната зона на Централен Балкан са преди всичко кватернерни и в широк смисъл
глациални.

5.1 Mollusca

За българската малакофауна са известни 2 групи реликтни таксони: каспийски реликти при
водните и терциерни реликти при сухоземните групи. Реликтни таксони в изследваната територия
не са установени.

5.2 Araneae

При паяците такива са: Diplocephalus foraminifer, Raebothorax paetulus,
Lepthyphantes improbolus, Clubiona alpicola. Това са типични високопланински елементи,
характерни за безлесната зона на планините в Европа.

5.3 Acari (Tarsonemina)

При акарите са установени 13 реликтни вида. По-интересни са Pygmodispus montanus,
Scutacarus pannonicus, Scutacarus rotundus, Scutacarus spinosus, които са типични за
българската планинска фауна, докато в по-северните части на ареалите им се срещат в равнинните

5. РЕЛИКТИ
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райони. По-особен е случаят с описаният от Пирин и известен досега само от там
Scutacarus pirinicus. Най-близкият до него вид се среща в Северна Америка.

5.4 Orthoptera

Реликтните видове скакалци в безлесната зона са три, но всеки от тях е реликт от различен тип.
Melanoplus frigidus има типично арктоалпийско разпространение със северен

произход. У нас се среща само по вр. Ботев, на Пирин (вр. Каменитица) и Славянка.
Числеността му е достатъчно висока, но на ограничена площ само над 2000 м по най-
високия старопланински връх. Събраният обилен материал (досега от България бяха
известни само няколко екземпляра) даде възможност да се определи със сигурност, че
старопланинската популация (както и другите южноевропейски) спада към подвида
Melanoplus frigidus strandi и се отличава значително от популациите в северната
компактна част на ареала.

В миналото в чуждестранната литература за вид с арктоалпийско разпространение неправилно
се считаше и Gomphocerus sibiricus. Той наистина е глациален реликт, но с бореоалпийско
разпространение - в субалпийския пояс на южноевропейските планини и в горската бореална зона.
Среща се навсякъде в безлесната зона и има най-висока численост между късопипалните скакалци
над 1800 м.

Реликт вероятно от междуледниково време е Anterastes serbicus, представител на
понтомедитерански планински род и същевременно субендемит, срещащ се по високите планини
на Албания, Македония, Сърбия, България и Западна Мала Азия. В Средна Стара планина има доста
висока численост.

5.5 Coleoptera (Carabidae)

В българската карабидна фауна са познати 5 кватернерни реликта. Всичките заедно са
установени само по високите части на Рила и Централния Балкан. Това са Nebria rufescens,
Bembidion bipunctatum nivale, Amara nigricornis, Amara erratica и Amara quenseli.
Намерени са в района на вр. Ботев (2000-2376), а само Bembidion bipunctatum nivale в района
на вр. Вежен.

Интересни карабиди са двата високопланински таксона - Amara morio nivium (Алпи,
Апенини, Стара планина, Витоша, Рила и Пирин) и Amara messaе (Алпи, Биелашница в Босна,
Стара планина, Витоша, Рила и Пирин). Техният ареал е южноевропейски планински. Възможно е те
да са монтанмедитерански елементи. Редки са и в количествено отношение. До началото на
изследванията Amara morio nivium е намиран в България само 4 пъти (Рила, Пирин, Витоша,
Централен Балкан). Новите находища са: около вр. Малък Вежен и между Беклемето и х. Козя стена.

5.6 Lepidoptera (Rhopalocera)

Един от най-редките видове пеперуди в България и един от най-интересните представители в
народния парк е Boloria eunomia, единствен реликт между дневните пеперуди в изследваната
територия. Сегашният му холарктичен силно разкъсан ареал е резултат от следледникова миграция
и се състои от северна компактна част в Скандинавия, Финландия, Североизточна Европейска Русия,
Северна Азия и Северна Америка и южна част от многобройни изолирани едно от друго находища в
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Средна и Западна Европа и Стара планина. Този ареал е типичен за глациалните реликти с
бореоалпийско разпространение. У нас Boloria eunomia е ловен от Drenowsky (1909) между
върховете Ботев и Чафадарица и хижа Васил Левски на 1600-1900 м, но е правилно определен едва 20
години по-късно (Дреновски, 1928). На Балканския полуостров се среща единствено между вр. Левски
и вр. Ботев. Най-близкото находище до Стара планина е в планината Шумава в Чехия. Гъсеницата на
Boloria eunomia е монофаг, според Neve (1996) се храни у нас само с Bistorta major (обикновено
кървавиче), растение от семейство Polygonaceae (лападови), а в северната част на ареала и с най-
близкородствения му вид Bistorta vivipara (живородно кървавиче). Последният вид се
среща също във високопланинската зона на Стара планина и евентуално би могъл да се
явява второ хранително растение на Boloria eunomia. Beshkov (1995) е намерил
понастоящем тази рядка пеперуда само в четири находища на Стара планина под върховете
Левски, Купена и Жълтец на 1800-2200 м. Според Neve (1996) в две от тези находища
пеперудите и хранителното им растение се срещат само в тясна ивица край поток с дължина
на участъка до 150 м. Това показва колко уязвим и малочислен вид у нас е Boloria eunomia.
Необходимо е да бъде обявен за защитен от закона вид, така както това е направено в
Белгия и Франция. В Чехия е признат за застрашен вид.

За глациален реликт в чуждестранната и българската литература по-рано е посочван Erebia
epiphron, който наистина има арктоалпийско разпространение. След разделянето му на два
самостоятелни вида Erebia epiphron остава арктоалпийски вид, а Erebia orientalis е български
ендемит с два подвида.

6. УНИКАЛНИ СЪОБЩЕСТВА

Високопланинската безлесна зона на Централен Балкан се характеризира от скални масиви и
участъци, поляни и ливади и храстови съобщества. Въпреки, че екологичните параметри на поляните
и ливадите са малко или много еднообразни, екстремните физикогеорафски условия и историческото
развитие на организмовия свят са създали и запазили ценни екосистеми и “уникални съобщества” от
растителен или животински характер. Те се характеризират от богатство и многообразие на видовия
състав и присъствието на ендемични, реликтни и редки видове.

Най-голяма концентрация на такива видове има в районите на върховете Вежен, Дерменкая,
Левски, Жълтец, Ботев и Райските скали.

6.1 Връх Вежен (1850-2198 м)

Широка заравнена билна площ с ниска тревиста растителност и струпвания от камъни. Склонове
с ниска тревиста растителност и хвойна.

 Araneae: Agyneta cauda, Araeoncus anguineus, Diplocephalus foraminifer,
Hypomma sp. n., Lepthgyphantes spiniger, Pardosa drenskii, Cryphoeca pirini, Clubiona
diversa, Gnaphosa leporina. Acari (Tarsonemina): Unguidispus montanus sp.n.,
Bakerdania bavarica, Bakerdania blumentritti, Bakerdania tarsalis, Petalomium
chaetosum, Petalomium scyphicum, Pygmodispus equestris, Scutacarus apodemi,
Scutacarus pirinicus.

Orthoptera: Isophya obtusa, Barbitistes serricaudus, Metrioptera arnoldi,
Pholidoptera aptera karnyi, Psorodonotus fieberi. Coleoptera (Carabidae): Carabus

6. УНИКАЛНИ СЪОБЩЕСТВА
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violaceus azurescens, Bembidion bipunctatum nivale, Pterostichus rhilensis subsp.nov.,
Tapinopterus kaufmanni kalofirensis, Molops alpestris kalofericus, Calathus metallicus
aeneus.

Diptera (Ephydridae): Psilopa compta.
Lepidoptera (Rhopalocera): Erebia orientalis orientalis, Erebia medusa botevi, Erebia

ottomana balcanica, Coenonympha rhodopensis rhodopensis.

6.2 Връх Каменица (1800-2070 м)

Стръмни склонове с ниска тревиста растителност и хвойнови храсти.
Araneae: Araeoncus anguineus, Lepthyphantes improbolus, Hypomma sp. n.,

Pardosa drenskii, Cryphoeca pirini, Gnaphosa leporina. Orthoptera: Pholidoptera
aptera karnyi.

Coleoptera (Carabidae): Tapinopterus kaufmanni kalofirensis, Calathus metallicus
aeneus.

Diptera (Ephydridae): Hyadina guttata, Hyadina stictica. Diptera (Chloropidae):
Tricimba cincta, Meromyza triangulina.

Lepidoptera (Rhopalocera): Erebia medusa botevi, Erebia ottomana balcanica.

6.3 Билото между връх Козя стена и Трионите (1500-1650 м)

Карстов терен с разнообразна на видове буйна тревиста растителност. Скалисто било и южен
склон с ксеротермни участъци. Mollusca: Bulgarica varnensis, Tandonia serbica, Limax
macedonicus, Helicigona trizona haberhaueri.

Araneae: Coelotes karlinskii, Micaria rossica, Zelotes similis.
Acari (Tarsonemina): Bakerdania bavarica, Bakerdania blumentritti, Bakerdania

quadrata, Siteroptes adamisi, Siteroptes crossi, Pediculaster calcaratus, Pygmephorus
spinosus, Imparipes myrmecophylus, Imparipes robustus, Scutacarus rotundus,
Scutacarus spinosus, Scutacarus hemussi sp.n.

Orthoptera: Pholidoptera aptera karnyi, Psorodonotus fieberi.
Coleoptera (Carabidae): Carabus montivagus bulgaricus, Cychrus semigranosus

balcanicus, Xenion ignitum, Pterostichus merkli, Calathus metallicus aeneus.
Diptera (Ephydridae): Psilopa compta, Psilopa marginella.
Lepidoptera (Rhopalocera): Parnassius apollo hermiston, Pieris balcana, Erebia

medusa botevi, Erebia alberganus phorcys, Coenonympha rhodopensis rhodopensis.

6.4 Северен склон източно от Троянския проход (1300-1500 м)

Буйна тревиста растителност с единични храсти над горната граница на гората и скални
участъци.

Mollusca: Bulgarica pagana bulgarica, Bulgarica varnensis, Milax parvulus, Milax
verrucosus.

Acari (Tarsonemina): Scutacarus exiguus, Pygmephorus erlangensis, Brennandania
samsinaki.

Orthoptera: Isophya pravdini pravdini, Metrioptera arnoldi, Psorodonotus fieberi,
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Stenobothrus crassipes.
Coleoptera (Carabidae): Molops rufipes klisuranus, Calathus metallicus aeneus.
Diptera (Ephydridae): Psilopa compta, Psilopa marginella.
Diptera (Tachinidae): Admontia podomyia.
Lepidoptera (Rhopalocera): Parnassius mnemosyne dejotarus, Pieris balcana, Erebia

medusa botevi.

6.5 Връх Дерменкая (1450-1550 м)

Ливади и поляна върху варовита основа със скални участъци и храстови съобщества
от хвойна, в по-ниските части с влажни места край поточе.

Mollusca: Macedonica frauenfeldi, Argna macrodonta rumelica, Vitrea bulgarica,
Vitrea neglecta, Helicigona trizona balcanica.

Araneae: Tiso vagans, Pardosa drenskii, Pardosa palustris, Callilepis nocturna,
Zodarion pirini, Phrurulithus festivus.

Acari (Tarsonemina): Brennandania samsinaki, Petalomium sawtschuki,
Scutacarus stammeri, Pygmodispus montanus.

Orthoptera: Psorodonotus fieberi, Odontopodisma rubripes, Chorthippus tenuis.
Coleoptera (Carabidae): Carabus violaceus azurescens, Tapinopterus kaufmanni

kalofirensis, Molops rufipes klisuranus, Molops alpestris kalofericus, Calathus metallicus
aeneus. Diptera (Ephydridae): Psilopa compta, Notiophila nigricornis. Diptera (Chlo-
ropidae): Polyodaspis ruficornis, Oscinimorpha albisetosa, Incertella trigonella,
Meromyza obtuza, Chlorops meigeni.

Diptera (Tachinidae): Admontia podomyia.
Lepidoptera (Rhopalocera): Parnassius mnemosyne dejotarus, Erebia medusa botevi,

Erebia alberganus phorcys, Coenonympha rhodopensis rhodopensis,
Palaeochrysophanus candens leonhardi.

6.6 Връх Левски (Амбарицa) (1900-2160 м)

Тревисто било със струпвания от камъни и склонове с ниска тревиста растителност и съобщества
от хвойна.

Mollusca: Tandonia serbica, Helicigona trizona haberhaueri.
Araneae: Maso sundevalli, Walckenaeria vigilax, Pardosa albatula, Pardosa

drenskii, Micaria aenea.
Acari (Tarsonemina): Bakerdania tarsalis, Bakerdania togata, Pediculaster

mesembrinae, Petalomium nataliae, Petalomium sawtschuki, Petalomium scyphicum,
Siteroptes crossi, Imparipes bembidii, Imparipes robustus, Scutacarus hungaricus,
Scutacarus pirinicus, Scutacarus pratensis, Scutacarus retrojectus, Scutacarus
stammeri

Orthoptera: Isophya pravdini bazyluki, Psorodonotus fieberi, Anterastes serbicus,
Gomphocerus sibiricus.

Coleoptera (Carabidae): Carabus violaceus azurescens, Carabus cavernosus
cavernosus, Calathus metallicus aeneus.

Diptera (Chloropidae): Polyodaspis sulcicolis, Oscinella frit, Meromyza balcanica,

6. УНИКАЛНИ СЪОБЩЕСТВА
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Meromyza saltatrix, Thaumatomyia glabra, Lasiosina cinctipes.
Diptera (Tachinidae): Admontia podomia.
Lepidoptera (Rhopalocera): Boloria eunomia, Erebia orientalis orientalis, Erebia

rhodopensis, Erebia cassioides kinoshitai, Erebia ottomana balcanica, Coenonympha
rhodopensis rhodopensis.

6.7 Южните склонове на в. Жълтец (1750-1900 м)

Стръмни склонове с потоци и ниска тревиста и храстова растителност, единични
иглолистни дървета и скални масиви.

Mollusca: Limax macedonicus.
Araneae: Diplocephalus foraminifer, Pardosa albatula, Pardosa drenskii, Gnaphosa

leporina, Tegenaria rilaensis, Zodarion pirini, Sitticus rupicola.
Acari (Tarsonemina): Microdispus equisetosus, Microdispus setosus, Bakerdania

bavarica, Bakerdania elliptica, Bakerdania quadrata, Imparipes robustus,
Pygmodispus calcaratus, Scutacarus plumatus, Scutacarus plurisetus, Scutacarus
pugillator, Scutacarus rarus, Scutacarus retrojectus, Scutacarus rotundus, Scutacarus
spinosus, Scutacarus tackei ellipticus.

Orthoptera: Psorodonotus fieberi, Anterastes serbicus, Gomphocerus sibiricus.
Coleoptera (Carabidae): Carabus violaceus azurescens, Carabus cavernosus

cavernosus, Calathus metallicus aeneus, Pterostichus merkli, Tapinopterus kaufmanni
kalofirensis, Nebria rufescens.

Diptera (Chloropidae): Psilopa polita, Tricimba sp. Conioscinella frontella, Oscinella
frit, Lasiosina cinctipes.

Lepidoptera (Rhopalocera): Boloria eunomia, Erebia orientalis orientalis, Erebia
medusa botevi, Erebia alberganus phorcys, Erebia rhodopensis, Erebia cassioides
kinoshitai, Erebia ottomana balcanica, Erebia pronoe fruhstorferi, Coenonympha
rhodopensis rhodopensis, Palaeochrysophanus candens leonhardi.

6.8 Райски скали (1600-1900 м)

Отвесни скални масиви с туфи от буйна тревиста растителност между скалите. Стръмни склонове
край скалите с ниска тревиста растителност.

Mollusca: Chondrina clienta, Milax parvulus, Milax verrucosus, Tandonia serbica,
Helicigona trizona balcanica, Helicigona trizona haberhaueri.

Araneae: Pardosa albatula, Zodarion pirini.
Acari (Tarsonemina): Brennandania stenops, Microdispus equisetosus, Bakerdania

bavarica, Petalomium scyphicum, Pygmephorus erlangensis, Scutacarus
hungaricus,Scutacarus hystrix, Scutacarus laetificus, Scutacarus lineatus, Scutacarus
meszarosi, Scutacarus pannonicus, Scutacarus plumatus, Scutacarus plurisetus,
Scutacarus rarus, Scutacarus retrojectus, Scutacarus spinosus, Scutacarus
subterraneus, Scutacarus tackei ellipticus.

Orthoptera: Metrioptera arnoldi, Psorodonotus fieberi, Anterastes serbicus,
Gomphocerus sibiricus.

Coleoptera (Carabidae): Trechus priapus и Calathus metallicus aeneus, Pterostichus
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merkli, Molops dilatatus angulicollis, Molops alpestris kalofericus.
Lepidoptera (Rhopalocera): Parnassius apollo hermiston, Erebia orientalis orientalis,

Erebia medusa botevi, Erebia alberganus phorcys, Erebia cassioides kinoshitai, Erebia
pronoe fruhstorferi, Erebia melas leonhardi, Coenonympha rhodopensis rhodopensis,
Palaeochrysophanus candens leonhardi.

6.9 Връх Ботев (2100-2376 м)

Обширно било с много стръмни до отвесни на север склонове, на места каменливи и
ерозирани. Билната част с бедна и еднообразна тревиста растителност и струпвания от
камъни.

Araneae: Erigone pirini, Raebothorax paetulus, Pardosa albatula, Pardosa drenskii,
Gnaphosa leporina.

Acari (Tarsonemina): Brennandania angusta, Brennandania samsinaki,
Brennandania silvestris, Microdispus setosus, Bakerdania quadrata, Bakerdania
tarsalis, Pediculaster calcaratus, Petalomium sawtschuki, Siteroptes crossi, Siteroptes
hassi, Imparipes intermissus, Imparipes longisetosus, Imparipes myrmecophylus,
Imparipes robustus, Pygmodispus stefaninii, Scutacarus apodemi, Scutacarus echidna,
Scutacarus exiguus, Scutacarus hemussi sp. n., Scutacarus laetificus, Scutacarus
meszarosi, Scutacarus pirinicus, Scutacarus pratensis, Scutacarus quadrangularis,
Scutacarus rotundus, Scutacarus stammeri, Scutacarus sterciolus, Scutacarus
subterraneus.

Orthoptera: Psorodonotus fieberi, Anterastes serbicus, Melanoplus frigidus strandi,
Gomphocerus sibiricus.

Coleoptera (Carabidae): Carabus cavernosus cavernosus, Cychrus semigranosus
balcanicus, Trechus priapus, Calathus metallicus aeneus, Amara messae, Pterostichus
rhilensis vitosensis, Tapinopterus kaufmanni kalofirensis, Molops dilatatus angulicollis,
Molops alpestris kalofericus, Nebria rufescens, Bembidion bipunctatum nivale, Amara
erratica, Amara quenseli, Amara nigricornis, Amara morio nivium.

Diptera (Opomyzidae): Opomyza florum, Geomyza tripunctata.
Diptera (Ephydridae): Hydrellia griseola, Lamproscatella sibilans.
Diptera (Chloropidae): Oscinella frit, Oscinella nigerrima, Oscinella pusilla.
Lepidoptera (Rhopalocera): Erebia orientalis orientalis, Erebia alberganus phorcys,

Erebia rhodopensis, Erebia cassioides kinoshitai, Erebia ottomana balcanica, Erebia
pronoe fruhstorferi, Erebia melas leonhardi, Coenonympha rhodopensis rhodopensis.

7. ЦЕННИ ЕКОСИСТЕМИ

Ценните екосистеми са изградени от голям брой видове, представени добре и в количествено
отношение. Събраните данни за изследваните групи дават възможност да се определят 9 отделни
района с голямо многообразие и численост на безгръбначните животни. Докато екосистемите в
районите на върховете Паскал, Картала, Костенурката, над Южния Джендем, Русалийския проход и
Пеещите скали са с богато видово разнообразие и единични ендемични видове, районът на върховете

7. ЦЕННИ ЕКОСИСТЕМИ
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Дерменкая, Левски и Райските скали се характеризират с наличието на уникални
съобщества и ценни екосистеми.

7.1 Под връх Паскал (1500-1800 м)

Южен каменист склон с бедна растителност и формации от черна боровинка. Заравнена площ
с ниска тревиста растителност над горната граница на гората.

Araneae: Segestria senoculata, Steatoda albomaculata, Pardosa albatula, Clubiona
genevensis, Zodarion pirini, Drassodes lapidosus, Drassodes pubescens, Gnaphosa
lugubris, Xysticus audax, Sitticus zimmermanni.

Acari (Tarsonemina): Brennandania stenops, Microdispus equisetosus, Bakerdania
togata, Petalomium chaetosum, Imparipes histricinus, Scutacarus echidna, Scutacarus
plumatus.

Orthoptera: Poecilimon thoracicus, Pholidoptera aptera karnyi, Euthystira
brachyptera, Omocestus rufipes, Stenobothrus lineatus, Stenobothrus nigromaculatus,
Stenobothrus rubicundulus, Gomphocerus sibiricus, Myrmeleotettix maculatus,
Chorthippus brunneus, Chorthippus biguttulus hedickei.

Coleoptera (Carabidae): Molops alpestris kalofericus, Calathus fuscipes, Calathus
metallicus aeneus, Amara curta, Harpalus distinguendus.

Diptera (Tachinidae): Meigenia mutabilis, Phryxe vulgaris, Platymyia fimbriata,
Allophorocera pachystyla, Nowickia marklini, hyalurgus lucidus, Eriothris apennina,
Rhamphina pedemontana, Besseria anthophila.

Lepidoptera (Rhopalocera): Pieris rapae rapae, Colias crocea, Lasiommata maera
maera, Erebia ligea herculeana, Erebia euryale euryale, Erebia medusa botevi, Erebia
ottomana balcanica, Coenonympha rhodopensis rhodopensis, Cynthia cardui, Aglais
urticae urticae, Issoria lathonia lathonia, Heodes virgaureae virgaureae, Polyommatus
icarus.

7.2 Билото между хижа Дерменкая и връх Картала (1500-1600 м)

Заравнени терени около контакната зона между силикатните и карбонатните части на планината,
с ниска и висока тревиста растителност, на места с храстови асоциации от хвойна.

Mollusca: Macedonica frauenfeldi, Argna macrodonta rumelica, Vitrea bulgarica,
Vitrea neglecta, Helicigona trizona balcanica.

Araneae: Enoplognatha latimana, Theridion impressum, Lepthyphantes leprosus,
Meioneta rurestris, Microlinyphia illa, Aculepeira ceropegia, Pardosa albatuala,
Pardosa drenskii, Erigone vagans, Pardosa albatula, Pardosa monticola, Pardosa
palustris, Drassodes lapidosus, Micaria rossica, Zelotes petraensis, Haplodrassus signifer,
Heliophanus flavipes.

Acari (Tarsonemina): Brennandania silvestris, Bakerdania quadrata, Pediculaster
mesembrinae, Scutacarus echidna, Scutacarus lineatus, Scutacarus rarus, Scutacarus
exiguus, Pygmephorus erlangensis, Brennandania samsinaki.

Orthoptera: Polysarcus denticaudus, Psorodonotus fieberi, Euthystira brachyptera,
Stenobothrus nigrumaculatus, Gomphocerus sibiricus, Myrmeleotettix maculatus,
Chorthippus brunneus.
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Coleoptera (Carabidae): Carabus cavernosus, Tapinopterus kaufmanni kalofirensis,
Molops dilatatus angulicollis, Molops piceus bulgaricus, Calathus melanocephalus,
Amara aenea, Pseudoophonus rufipes, Harpalus affinis, Harpalus autumnalis,
Microlestes negrita.

Diptera (Ephydridae): Psilopa nitidula, Hydrina stictica, Lamproscatella sibilans.
Diptera (Chloropidae): Conioscinella frontella. Meromyza leta, Meromyza

triangulina, Meromyza zahvatkini.
Diptera (Tachinidae): Blondelia nigripes, Aplomyia confinis, Dinera carinifrons,

Eriothrix rufomaculata, Gymnosoma dolycoridis.
Lepidoptera (Rhopalocera): Pieris balcana, Colias crocea, Lasiommata maera maera,

Erebia medusa botevi, Erebia alberganus phorcys, Coenonympha rhodopensis
rhodopensis, Vanessa atalanta atalanta, Aglais urticae urticae, Argynnis paphia
paphia, Issoria lathonia lathonia, Melitaea cinxia cinxia, Pyrgus malvae malvae.

7.3 Връх Дерменкая (1450-1550 м)

Ливади и поляна върху варовита основа със скални участъци и храстови съобщества от хвойна,
в по-ниските части с влажни места край поточе.

Mollusca: Pomatias rivulare, Pupilla muscorum, Chondrina avenacea, Ena
montana, Ena obscura, Zebrina detrita, Hondrula tridens, Cochlicopa lubricella,
Discus perspectivus, Arion subfuscus, Vitrea diaphana, Vitera contracta, Vitrea
subrimata, Aegopinella pura, Oxychilus glaber, Oxychilus depressus, Tandonia kusceri,
Limax cinereoniger, Limax cinereoniger, Deroceras turcicum Ariantha arbustorum.

Araneae: Crustulina gutatta, Enoplognatha latimana, Enoplognatha ovata,
Theridion bimaculatum, Theridion sizyphum, Bolyphantes luteolus, Lepthyphantes
obscurus, Lepthypahntes tenebricola, Lepthyphantes tenuis, Macrargus rufus, Meioneta
rurestris, Micrargus subaecualis, Microlinyphia pusilla, Tiso vagans, Aculepeira
ceropegia, Pardosa albatuala, Pardosa drenskii, Pardosa amentata, Pardosa lugubris,
Pardosa palustris, Pirata latitans, Phrurulithus festivus, Callilepis nocturna, Zodarion
pirini, Drassodes lapidosus, Tibellus oblongus, Runcinia grammica, Evarcha arctuata,
Heliophanus flavipes.

Acari (Tarsonemina): Microdispus equisetosus, Microdispus obovatus, Brennandania
samsinaki, Petalomium sawtschuki, Scutacarus meszarosi, Scutacarus plumatus,
Scutacarus quadrangularis, Scutacarus stammeri, Pygmodispus montanus.
Orthoptera: Polysarcus denticaudus, Poecilimon fussi, Tettigonia viridissima, Decticus
verrucivorus, Psorodonotus fieberi, Odontopodisma rubripes, Euthystira brachyptera,
Omocestus rufipes, Omocestus petraeus, Stenobothrus rubicundulus, Gomphocerus
sibiricus, Myrmeleotettix maculatus, Stauroderus scalaris, Chorthippus brunneus,
Chorthippus biguttulus hedickei, Chorthippus parallelus, Chorthippus tenuis.

Coleoptera (Carabidae): Carabus violaceus azurescens, Xenion ignitum, Poecilus
versicolor, Pterostichus strenuus, Pterostichus oblongopunctatus, Tapinopterus
kaufmanni kalofirensis, Abax ovalis, Molops dilatatus angulicollis, Molops alpestris
kalofericus, Molops rufipes klisuranus, Molops piceus bulgaricus, Agonum assimile,
Agonum viduum, Synuchus vivalis, Calathus fuscipes, Calathus melanocephalus,

7. ЦЕННИ ЕКОСИСТЕМИ
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Calathus metallicus aeneus, Calathus erratus, Laemostenus terricola punctatus, Amara
nitida, Amara curta, Amara lunicollis, Amara eyrinota, Amara familiaris, Amara
bifrons, Amara apricaria, Curtonotus aulicus, Pseudoophonus rufipes, Harpalus
distinguendus, Harpalus rubripes, Harpalus quadripunctatus, Harpalus serripes,
Harpalus atratus, Lebia scapularis, Syntomus truncatellus, Cymindis humeralis,
Cymindis vaporariorum.

Diptera (Opomyzidae): Opomyza petrei.
Diptera (Ephydridae): Psilopa nitidula, Hydrelia ronunculi, Notiphila nigricornis,

Hydrina stictica, Paridra cognata. Diptera (Chloropidae): Polyodaspis rudicornis,
Tricimba cincta, Oscinimorpha albisetosa, Oscinimorpha sordidisima, Insertella
trigonella, Meromyza obtusa, Meromyza zahvatkini, Chlorops meigini, Thaumatomyia
rufa.

Diptera (Tachinidae): Admontia podomyia, Blondelia nigripes, Aplomyia confinis,
Nowickia atripalpis, Zophomyia temula, Dinera carinifrons, Eriothrix rufomaculata,
Gymnosoma dolycoridis, Phasia subcoleoptrata, Cylindromyia brassicaria.

Lepidoptera (Rhopalocera): Parnassius mnemosyne dejotarus, Pieris rapae rapae,
Colias crocea, Colias erate erate, Erebia ligea herculeana, Erebia medusa botevi, Erebia
alberganus phorcys, Coenonympha rhodopensis rhodopensis, Inachis io io, Cynthia
cardui, Aglais urticae urticae, Argynnis aglaja aglaja, Issoria lathonia lathonia, Boloria
euphrosyne euphrosyne, Melitaea athalia athalia, Palaeochrysophanus candens
leonhardi, Polyommatus icarus, Polyommatus eroides eroides, Pyrgus malvae malvae.

7.4 Връх Левски (Амбарица) (1900-2160 м)

Тревисто било със струпвания от камъни и склонове с ниска тревиста растителност и съобщества
от хвойна.

Mollusca: Acanthinula aculeata, Phenacolimax annulatus, Tandonia serbica,
Limax cinereoniger, Helicigona trizona haberhaueri.

Araneae: Enoplognatha latimana, Maso sundevalli, Meioneta rurestris, Silometopus
reussi, Walckenaeria vigilax, Hypsosinga pigmaea, Alopecosa pulverulenta, Pardosa
albatula, Pardosa drenskii, Pardosa monticola, Pardosa palustris, Micaria aenea,
Micaria pulicaria, Gnaphosa leporina, Haplodrassus signifer, Runcionia lateralis.

Acari (Tarsonemina): Bakerdania tarsalis, Bakerdania togata, Pediculaster
mesembrinae, Petalomium nataliae, Petalomium sawtschuki, Petalomium scyphicum,
Siteroptes crossi, Imparipes bembidii, Imparipes robustus, Scutacarus hungaricus,
Scutacarus pirinicus, Scutacarus pratensis, Scutacarus retrojectus, Scutacarus
stammeri

Orthoptera: Isophya speciosa, Isophya pravdini bazyluki, Polysarcus denticaudus,
Psorodonotus fieberi, Anterastes serbicus, Gomphocerus sibiricus, Stauroderus scalaris,
Chorthippus biguttulus hedickei.

Coleopera (Carabidae): Carabus cavernosus cavernosus, Carabus convexus
dilatatus, Poecilus versicolor, Pterostichus melanarius bulgaricus, Calathus metallicus
aeneus, Amara eyrinota, Harpalus distinguendus, Cymindis vaporariorum.

Diptera (Opomyzidae): Geomyza tripunctata.
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Diptera (Ephydridae): Psilopa nitidula, Psilopa polita. Diptera (Chloropidae):
Polyodaspis ruficornis, Oscinimorpha minutissima, Conioscinella frontella, Oscinella
frit, Oscinela pusilla, Meromyza nigriventris, Meromyza triangulina, Chlorops speciosa,
Lasiosina cinctipes.

Lepidoptera (Rhopalocera): Cynthia cardui, Boloria eunomia, Erebia euryale
euryale, Erebia orientalis orientalis, Erebia rhodopensis, Erebia cassioides kinoshitai,
Erebia ottomana balcanica, Coenonympha rhodopensis rhodopensis, Polyommatus
eroides eroides.

7.5 Под връх Kостенурката (1650-1800 м)

Горна граница на гората, стръмни южни склонове с тревиста и ниска храстова растителност,
скални масиви и малки потоци.

Mollusca: Orcula dolium, Vertigo pygmaea, Vertigo alpestris, Ena montana,
Vallonia exentrica, Punctum pygmaeum, Euconulus fulvus, Limax macedonicus,
Monachoides incarnata, Euomphalia strigella.

Araneae: Enoplognatha latimana, Teridion impressum, Microneta viaria,
Silometopus reussi, Hypsosinga pigmaea, Pardosa albatula, Pardosa riparia, Histopona
luxurians, Tegenaria atrica, Coelotes karlinskii, Drassodes pubescens, Gnaphosa
leporina, Micaria aenea, Micaria pulicaria, Micaria rossica, Haplodrassus signifer,
Runcionia lateralis, Evarcha falcata.

Acari (Tarsonemina): Brennandania samsinaki, Brennandania silvestris,
Bakerdania elliptica, Bakerdania quadrata, Bakerdania togata, Pediculaster
calcaratus, Pediculaster mesembrinae, Petalomium scyphicum, Pygmephorus spinosus,
Imparipes hungaricus, Imparipes robustus, Pygmodispus montanus, Scutacarus
exiguus, Scutacarus hemussi sp. n., Scutacarus rotundus, Scutacarus spinosus.

Orthoptera: Polysarcus denticaudus, Pholidoptera griseoaptera, Psorodonotus
fieberi, Anterastes serbicus, Psophus stridulus, Euthystira brachyptera, Omocestus
rufipes, Stenobothrus nigromaculatus, Stenobothrus rubicundulus, Gomphocerus
sibiricus, Myrmeleotettix maculatus, Stauroderus scalaris, Chorthippus brunneus,
Chorthippus parallelus.

Coleoptera (Carabidae): Carabus hortensis, Carabus cavernosus cavernosus,
Carabus violaceus azurescens, Carabus coriaceus cerisyi, Xenion ignitum, Pterostichus
melanarius bulgaricus, Pterostichus niger, Tapinopterus kaufmanni kalofirensis,
Calathus metallicus aeneus, Amara apricaria, Harpalus distinguendus.

Diptera (Opomyzidae): Geomyza tripunctata.
Diptera (Ephydridae): Psilopa nitidula, Psilopa polita, Diptera (Chloropidae):

Polyodaspis ruficornis, Oscinimorpha minutissima, Conioscinella frontella, Oscinella
frit, Oscinella pusilla, Meromyza nigriventris, Meromyza triangulina, Chlorops speciosa,
Lasiosina cinctipes.

 Diptera (Tachinidae): Allophorocera pachystyla.
Lepidoptera (Rhopalocera): Colias crocea, Inachis io io, Cynthia cardui, Aglais

urticae urticae, Argynnis aglaja aglaja, Erebia ligea herculeana, Erebia euryale euryale,
Erebia aethiops aethiops, Erebia medusa botevi, Erebia alberganus phorcys, Erebia
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ottomana balcanica, Erebia oeme spodia, Coenonympha rhodopensis rhodopensis,
Palaeochrysophanus candens leonhardi, Polyommatus icarus, Polyommatus eroides
eroides.

7.6 Над Южен Джендем (1700-1850 м)

Стръмни склонове с богата и разнообразна тревиста и храстова растителност, скални участъци,
пресечени от малки, но пълноводни потоци. Въпреки южното изложение достатъчната влажност
обуславя наличието на влаголюбива растителност.

Mollusca: Vertigo alpestris, Lindbergia uminskii.
Acari (Tarsonemina): Brennandania stenops, Microdispus equisetosus, Bakerdania

bavarica, Bakerdania blumentritti, Bakerdania elliptica, Siteroptes adamisi, Imparipes
myrmecophylus, Pygmodispus equestris, Scutacarus hystrix, Scutacarus laetificus,
Scutacarus lineatus, Scutacarus meszarosi, Scutacarus pannonicus, Scutacarus
plumatus, Scutacarus plurisetus, Scutacarus rarus, Scutacarus retrojectus, Scutacarus
spinosus, Scutacarus subterraneus, Scutacarus tackei ellipticus.

Diptera (Ephydridae): Scatella stagnalis.
Diptera (Chloropidae): Trachysiphonella ruficeps, Oscinella frit, Meromyza

nigriventris, Camarota curvipennis, Chlorops rufinus, Chlorops troglodytes.
Lepidoptera (Rhopalocera): Colias crocea, Inachis io io, Cynthia cardui, Aglais

urticae urticae, Argynnis aglaja aglaja, Erebia ligea herculeana, Erebia euryale euryale,
Erebia aethiops aethiops, Erebia medusa botevi, Erebia alberganus phorcys, Erebia
ottomana balcanica, Erebia oeme spodia, Coenonympha rhodopensis rhodopensis,
Palaeochrysophanus candens leonhardi, Polyommatus icarus, Polyommatus eroides
eroides.

7.7 Райски скали (1600-1900 м)

Отвесни скални масиви с туфи от буйна тревиста растителност между скалите. Стръмни склонове
край скалите с ниска тревиста растителност.

Mollusca: Chondrina clienta, Milax parvulus, Milax verrucosus, Tandonia serbica,
Helicigona trizona balcanica, Helicigona trizona haberhaueri, Granaria frumentum,
Vertigo pygmaea, Vertigo alpestris, Ena montana, Ena obscura, Zebrina detrita,
Hondrula tridens, Cochlodina laminata, Discus perspectivus, Arion subfuscus,
Phenacolimax annulatus, Aegopinella pura, Milax verrucosus, Tandonia cristata,
Limax maximus, Limax cinereoniger, Lechmannia nyctella, Limax horezia, Deroceras
turcicum, Deroceras bureschi, Arianta arbustorum, Cepea vindobonensis.

Araneae: Erigone dentipalpis, Lepthyphantes tenuis, Oedothorax agrestis, Pardosa
albatula, Coelotes karlinskii, Zodarion pirini, Clubiona neglecta, Coelotes similis,
Drassodes pubescens, Zelotes similis.

Acari (Tarsonemina): Brennandania stenops, Microdispus equisetosus, Bakerdania
bavarica, Petalomium scyphicum, Pygmephorus erlangensis, Scutacarus hungaricus,
Scutacarus hystrix, Scutacarus laetificus, Scutacarus lineatus, Scutacarus meszarosi,
Scutacarus pannonicus, Scutacarus plumatus, Scutacarus plurisetus, Scutacarus rarus,
Scutacarus retrojectus, Scutacarus spinosus, Scutacarus subterraneus, Scutacarus
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tackei ellipticus.
Orthoptera: Isophya speciosa, Polysarcus denticaudus, Metrioptera arnoldi,

Psorodonotus fieberi, Anterastes serbicus, Psophus stridulus, Oedipoda germanica,
Omocestus rufipes, Stenobothrus stigmaticus faberi, Gomphocerus sibiricus,
Myrmeleotettix maculatus, Stauroderus scalaris, Chorthippus brunneus, Chorthippus
parallelus.

Coleoptera (Carabidae): Carabus convexus dilatatus, Trechus priapus, Bembidion
lampros, Bembidion geniculatum, Bembidion semibraccatum, Poecilus versicolor,
Pterostichus strenuus, Pterostichus oblongopunctatus, Pterostichus merkli, Molops
dilatatus angulicollis, Molops alpestris kalofericus, Agonum assimile, Calathus fuscipes,
Calathus melanocephalus, Calathus metallicus aeneus, Amara nitida, Amara curta,
Amara aenea, Zabrus tenebrioides, Bradycellus caucasicus, Ophonus nitidulus,
Harpalus affinis, Harpalus atratus, Harpalus rufipalpis.

Diptera (Opomyzidae): Opomyza florum.
Diptera (Ephydridae): Psilopa nitidula, Psilopa polita. Diptera (Chloropidae):

Oscinimorpha minutissima, Conioscinella frontella, Trachysiphonella ruficeps,
Oscinella frit, Oscinella nigerrima, Meromyza nigriventris, Camarota curvipennis,
Lasiosina cinctipes.

Diptera (Tachinidae): Meigenia mutabilis, Blondelia nigripes, Aplomya confinis,
Phryxe vulgaris, Platymyia fimbriata, Nowickia marklini, Nowickia atripalpis,
Hyalurgus lucidus.

Lepidoptera (Rhopalocera): Parnassius apollo hermiston, Papilio machaon syriacus,
Pieris rapae rapae, Pontia edusa edusa, Colias crocea, Vanessa atalanta atalanta,
Cynthia cardui, Aglais urticae urticae, Argynnis paphia paphia, Argynnis pandora
pandora, Issoria lathonia lathonia, Melitaea athalia athalia, Lasiommata maera
maera, Erebia ligea herculeana, Erebia euryale euryale, Erebia orientalis orientalis,
Erebia medusa botevi, Erebia alberganus phorcys, Erebia cassioides kinoshitai, Erebia
pronoe fruhstorferi, Erebia melas leonhardi, Coenonympha rhodopensis rhodopensis,
Heodes virgaureae virgaureae, Palaeochrysophanus candens leonhardi, Lysandra
coridon coridon.

7.8 Русалийски проход (1450-1650 м)

Изворите на река Тъжа и долината по най-горното течение на реката със склонове, обрасли с
тревиста растителност, храсти и единични дървета. Долната част се доближава до границата на
гората, а горната включва подножието на връх Русалка.

Mollusca: Bulgarica pagana bulgarica, Bulgarica varnensis, Vitrea bulgarica, Milax
parvulus, Milax verrucosus и Helicigona trizona balcanica, Vitrina pellucida и 40
вида - 58% от видовия състав на малакофауната в изследваната територия
(приложение 1).

Araneae: Enoplognatha latimana, Theridion sizyphum, Bolyphantes luteolus,
Lepthyphantes flavipes, Gonatium orientale, Oedothorax apicatus, Porrhomma
convexum, Araneus quadratus, Pardosa albatula, Pardosa lugubris, Pardosa
monticola, Pardosa morosa, Pirata tenuitarsis, Xerolycosa nemoralis, Histopona
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luxurians, Coelotes inermis, Zodarion pirini, Clubiona trivialis, Micaria aenea, Micaria
pulicaria, Zelotes atroceoruleuis, Xysticus erraticus.

Acari (Tarsonemina): Bakerdania blumentritti, Pediculaster mesembrinae,
Petalomium nataliae, Pygmephorus erlangensis, Imparipes histricinus, Imparipes
hungaricus, Pygmodispus calcaratus, Scutacarus gracilis, Scutacarus meszarosi,
Scutacarus pannonicus, Scutacarus pratensis, Scutacarus quadrangularis, Scutacarus
rotundus, Scutacarus stammeri, Scutacarus sterciolus.

Orthoptera: Polysarcus denticaudus, Poecilimon fussi, Pholidoptera frivaldskyi,
Psorodonotus fieberi, Anterastes serbicus, Omocestus viridulus, Myrmeleotettix maculatus,
Stauroderus scalaris, Chorthippus parallelus.

Coleoptera (Carabidae): Cicindela campestris, Carabus montivagus bulgaricus,
Carabus hortensis, Carabus violaceus azurescens, Carabus coriaceus cerisyi, Cychrus
semigranosus balcanicus, Pterostichus niger, Tapinopterus kaufmanni kalofirensis,
Calathus melanocephalus, Calathus metallicus aeneus, Amara nigricornis, Amara
apricaria, Harpalus distinguendus, Harpalus serripes.

Diptera (Opomyzidae): Opomyza florum.
Diptera (Ephydridae): Hydrellia griseola, Psilopa polita, Psilopa polita.
Diptera (Chloropidae): Meromyza nigriventris, Chlorops speciosa, Chlorops troglo-

dytes, Cetema myiopina.
Diptera (Tachinidae): Meigenia mutabilis, Admontia podomyia, Blondelia nigripes,

Aplomya confinis, Phryxe vulgaris, Huebneria affinis, Platymyia fimbriata, Gonia
capitata, Nowickia atripalpis, Linnaemyia haemorrhoidalis, Zophomyia temula, Billaea
triangulifera, Dinera carinifrons, Prosena siberita, Eriothrix rufomaculata,
Gymnosoma dolycoridis, Gymnosoma rotundata, Cylindromyia brassicaria.

Lepidoptera (Rhopalocera): Pieris rapae rapae, Inachis io io, Cynthia cardui, Aglais
urticae urticae, Argynnis paphia paphia, Issoria lathonia lathonia, Erebia euryale
euryale, Polyommatus icarus.

7.9 Пеещи скали (1650-1800 м)

Сравнително тясно било, на места изцяло скалисто. Склоновете и билните части с висока
тревиста растителност.

Mollusca: Pomatias rivulare, Ena montana, Ena obscura, Arion subfuscus, Vitrea
diaphana, Limax maximus, Limax cinereoniger, Limax punctulatus, Deroceras
turcicum, Helicigona trizona haberhaueri.

Araneae: Enoplognatha latimana, Ceratinella brevipes, Diplocephalus foraminifer,
Evansia merens, Silometopus reussi, Neoscona adianta, Pardosa albatula, Pardosa
drenskii, Pardosa monticola, Xerolycosa nemoralis, Zodarion pirini, Drassodes
pubescens, Gnaphosa leporina, Zelotes similis, Runcinia lateralis.

Acari (Tarsonemina): Microdispus equisetosus, Microdispus setosus, Bakerdania
tarsalis, Petalomium chaetosum, Imparipes hungaricus, Pygmodispus stefaninii,
Scutacarus apodemi, Scutacarus plurisetus, Scutacarus pugillator, Scutacarus
retrojectus, Scutacarus rotundus, Scutacarus spinosus, Scutacarus subterraneus.

Orthoptera: Polysarcus denticaudus, Pholidoptera aptera karnyi, Psorodonotus
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fieberi, Anterastes serbicus, Stenobothrus nigromaculatus, Myrmeleotettix maculatus,
Stauroderus scalaris, Chorthippus brunneus, Chorthippus parallelus.

Coleoptera (Carabidae): Pterostichus melanarius bulgaricus, Tapinopterus
kaufmanni kalofirensis, Calathus melanocephalus, Calathus metallicus aeneus,
Pseudoophonus rufipes, Harpalus affinis.

Diptera (Ephydridae): Parydra quadripunctata, Lamproscatella sibilans.
Diptera (Chloropidae): Elachiptera diastema, Conioscinella frontella, Oscinella frit,

Chlorops speciosa, Thaumatomyia hallandica, Lasiosina cinctipes.
Diptera (Tachinidae): Blondelia nigripes, Allophorocera pachystyla, Gonia capitata,

Nowickia marklini, Peleteria abdominalis, Estheria petiolata, Gymnosoma rotundata,
Cylindromyia brassicaria.

Lepidoptera (Rhopalocera): Pieris rapae rapae, Colias crocea, Inachis io io,
Cynthia cardui, Aglais urticae urticae, Argynnis paphia paphia, Argynnis aglaja

aglaja, Issoria lathonia lathonia, Erebia euryale euryale, Erebia rhodopensis,
Coenonympha rhodopensis rhodopensis, Heodes virgaureae virgaureae.

8. ЕКОЛОГИЧНА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА

Физикогеографските условия и историческото развитие на организмовия свят на територията
на Централна Стара планина са основните причини за съществуването на уникални съобщества и
сложни екосистеми, включващи значителен процент редки, ендемични и реликтни таксони с различен
произход. Отделните групи безгръбначни животни имат специфични екологични изисквания и
притежават различна стойност като индикаторни видове. Въпреки че от екологична гледна точка
няма малоценни таксони, големият брой индикаторни видове може да се приеме като важен показател
за екологичната стойност на дадена територия. От особена важност са районите, имащи стойност
като формообразувателни центрове. Те имат решаващо значение за преживяването и оцелявянето
на много безгръбначни животни (вр. Ботев, вр. Вежен и др.). При унищожаването на съответните
хабитати видовият състав би обеднял значително, а определени видове биха изчезнали напълно.

За мекотелите това са карстовите терени в районите на върховете Ушите - Трионите - Козя
стена, Беклемето, Дерменкая, околностите на Райските скали и Русалийски проход. За оцеляването
на популациите на глациалните реликти и някои от ендемитите изключително важни са
субалпийските хабитати на върховете Ботев (паяците Erigone pirini, Raebothorax paetulus,
Pardosa drenskii, скакалецът Melanoplus frigidus, бръмбарите бегачи Bembidion
bipunctatum nivale, Amara erratica, Amara quenseli, пеперудите Erebia rhodopensis,
Erebia alberganus phorcys, Erebia cassioides kinoshitai), Вежен (паяците Hypomma sp.
n., Pardosa drenskii, Cryphoeca pirini, скакалецът Isophya obtusa, бръмбарите бегачи
Bembidion bipunctatum nivale, Pterostichus rhilensis subsp.n., пеперудата Erebia
orientalis orientalis), Каменица (паяците Hypomma sp. n., Cryphoeca pirini, Pardosa
drenskii), Жълтец (пеперудите Boloria eunomia, Erebia orientalis orientalis, Erebia
ottomana balcanica, Erebia pronoe fruhstorferi).

На по-малка надморска височина важни за преживяването на някои видове пеперуди са локалните
местообитания на Parnassius apollo (Райски скали), Parnassius mnemosyne (Дерменкая,
Беклемето), на Palaeochrysophanus candens leonhardi (Дерменкая, под вр. Костенурката,
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Райски скали) и на късокрилите слабоподвижни скакалци от родовете Isophya, Poecilimon
и Pholidoptera. Трябва да бъдат споменати и районите на най-горните течения на реките
Тунджа и Бяла река, важни за оцеляването на бръмбарите бегачи Nebria rufescens, Nebria
jockischi nigricornis, Pterostichus merkli - типични хигрофили.

Стойността на Централен Балкан, като представителен пример за биоразнообразието на
България е била оценена и тук са създадени 9 резервата и един народен парк за периода от 1948 до
1991 г. В момента общата площ на защитените територии е 78 000 xa, като 1/3 от тях имат строг
защитен статут. Тази система от защитени територии е добра основа за бъдещото развитие
на стратегията за запазването на биоразнообразието в Централна Стара планина.

9. ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ АНТРОПОГЕННИ ВЛИЯНИЯ

Отделните безгръбначни животни имат различна чувствителност към негативните антропогенни
влияния.

Много от групите (Mollusca, някои Arachnida, Tettigoniidae, Carabidae) имат слаби
разселителни възможности и привързаността им към определени райони ги прави чувствителни
към нарушаването на естествения вид на техните местообитания. Драстично влияние върху тях
оказват строежите на пътища, далекопроводи, постройки и др., както чрез прякото си влияние върху
естествените съобщества, така и като предпоставка за засилващ се антропогенен натиск. При
нерегулиран пасищен режим в планинските пасища протичат деградационни изменения, които
оказват негативно влияние върху фаунистичните комплекси. Опожаряването на хвойната в някои
райони на парка оказва слабо влияние върху плътността на укриващите се в нея скакалци
Gomphocerus sibiricus и Myrmeleotettix maculatus поради високата им численост. Пагубен
обаче е негативният ефект от изгарянето върху по-малочислените популации на скакалците от род
Pholidoptera, които обитават хвойновите храсти и пространството под тях. Това се отнася и за
повечето охлюви, някои паяци (Theridion impressum, Theridion syziphum, Gonatium
orientale, Gonatium rubens, Bolyphantes alticeps, Bolyphantes luteolus и Microlinyphia
pusilla) и безкрили Carabidae (Notiophilus aquaticus, Notiophilus germinyi), които
населяват хвойновите съобщества.

Силно уязвима е единствената на Балканския полуостров популация на пеперудата Boloria
eunomia, чиято гъсеница се храни единствено с растението Bistorta major. Това ограничава
срещането на вида в единични, локализирани на малка площ местообитания край потоци между
върховете Левски и Ботев. Уязвими са и пеперудите с малочислени популации Erebia aethiops
aethiops (не е рядък в България), Erebia melas leonhardi и Erebia orientalis orientalis, а в
характерни само за тях местообитания и бръмбарите бегачи Pterostichus macedonicus,
Pterostichus vecors, Pterostichus merkli, Agonum proximum, Amara messae и Trechus
sp.

Стабилни по численост в пасищата са популациите на ендемичните пеперуди Erebia medusa
botevi, Erebia alberganus phorcys и Coenonympha rhodopensis rhodopensis и на повечето
двукрили насекоми от разглежданите семейства и те не се влияят от умерени изменения на
местообитанията от човешката дейност. Общата оценка е,че фауната е сравнително добре запазена
и пашата не би могла да нанесе значителни вреди, освен ако не се концентрират големи стада на
малки територии.
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10. ПРЕПОРЪКИ

Досега защитата на безгръбначните животни се считаше функция от опазването на горите и на
гръбначните животни. Опазването на застрашените популации от различните групи безгръбначни
животни не изисква защита на отделни представители, а запазването на техните местообитания в
ненарушен вид.

Познанията върху състава, структурните и функционалните особености на
екосистемите са важно условие за тяхното опазване. Те дават възможност и за точното
очертаване на границите на защитените територии. Това изисква създаването и постоянното
допълване на компютърна база данни за биоразнообразието на Централна Стара планина.

Препоръчително е продължаването на завършилите изследвания за обхващането на някои
недостатъчно проучении територии, като върховете Тетевенска баба, Булованя, Параджика и масива
Триглав.

При настоящето проучване бяха избрани моделни групи безгръбначни животни. Препоръчваме
бъдещите изследвания да обхванат и други важни индикаторни за състоянието на екосистемите групи
като Chilopoda, Diplopoda, Heteroptera, Hymenoptera (Aculeata), Coleoptera
(Chrysomelidae), Lepidoptera (Noctuidae, Geometridae).

Важна необходимост е създаването на експертен консултативен съвет на парка. Той ще набелязва
проблемите по контрола и опазването на биоразнообразието и ще търси най-рационалните и най-
съвременни начини за тяхното разрешаване.

Необходимо е да се направят Червени списъци на отделните групи организми в изследваната
територия, съобразени със съвременните международни категории на застрашеност. Такива данни
има отдавна за гръбначните животни, но за безгръбначните те бяха крайно недостатъчни.

Необходимо е да се защитат в максимална степен уникалните съобщества и ценните екосистеми
от антропогенно влияние, за съхраняване на видовото им разнообразие (върховете Паскал, Вежен,
Каменица, Козя стена, Орлово гнездо, Дерменкая, Левски, Костенурката, Жълтец, Ботев и районите
Райски скали, над Южен Джендем, Русалийски проход и Пеещи скали).

Да се пристъпи към почистване и рекултивация на нарушената околна среда на връх Ботев.
Пашата може да бъде интензифицирана, но при регулиран режим, за да се предотвратят в

максимална степен деградационните изменения на фаунистичните комплекси, които настъпват при
прекомерна експлоатация.

Да се контролират местата на струпване на по-голям брой добитък за денуване и нощуване, за
да се намалят негативните последствия, констатирани вече при хижите Планински извори и Рай,
както и в околностите на Беклемето и Смесите.

Да бъде осъшествяван постоянен екологоичен мониторинг, който би показал евентуалните
негативни изменения във фаунистичното разнообразие. Така ще могат да бъдат открити началните
промени, за да се засили режимът на охрана при необходимост. Сукцесионните процеси по отношение
на безгръбначните животни не могат да бъдат управлявани, а само контролирани.

При необходимост от регулиране плътността на популациите от хвойна, това да става не чрез
изгаряне, а чрез изсичане.

Всяка строителна дейност в парковата територия да се извършва след експертна екологична
оценка и при компетентен екологичен контрол.

Да се осъществява стриктен контрол на районите около хижите в парка и специално върху
водохващанията и ако е необходимо да се изградят пречиствателни съоръжения.

10. ПРЕПОРЪКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таксономичен състав и разпространение на безгръбначните животни от
безлесната зона на Народен парк “Централна Стара планина”

MOLLUSCA
GASTROPODA
Pomatiasidae
Pomatias rivulare (Eichwald, 1829) + + + +
Lymnaeidae
Galba truncatula (Müller, 1774) +
Radix peregra (Müller, 1774) +
Pupillidae
Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) + +
Argna macrodonta rumelica (Hesse, 1916) + +
Chondrinidae
Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) + + + +
Chondrina avenacea (Bruguiere, 1792) + + + + + +
Chondrina clienta (Westerlund, 1883) + + +
Orculidae
Orcula dolium (Draparnaud, 1801) + + + + +
Vertiginidae
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) + + + + +
Vertigo alpestris (Alder, 1830) + + + + + + + + +
Valloniidae
Vallonia costata (Müller, 1774) + + + +
Vallonia pulchella (Müller, 1774) + +
Vallonia exentrica Sterki, 1829 +
Acanthinula aculeata (Müller, 1774) + + + +
Enidae
Ena montana (Draparnaud, 1801) + + + + + + + + + + +
Ena obscura (Müller, 1774) + + + + +
Zebrina detrita (Müller, 1774) + + + + +
Hondrula tridens (Müller, 1774) + + + +
Cochlicopidae
Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) + +
Cochlicopa lubricella (Porro, 1838) + + + + +
Clausiliidae
Cochlodina laminata (Montagu, 1803) + +

1. Tаксони; 2. Паскал–р.Заводна; 3. р.Заводна–Рибаришки проход; 4. Рибаришки
проход–Козя стена; 5. Козя стена–Троянски проход; 6. Троянски проход–
Добрила; 7. Добрила–Костенурката; 8. Костенурката–заслон Ботев; 9. Равнец–
извори на Тунджа; 10. връх Ботев; 11. Извор на Тунджа–Русалийски проход;
12. Русалийски проход–Мазалат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Macedonica frauenfeldi (Rossmaessler, 1856) +
Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) + + +
Bulgarica pagana bulgarica (Kuster, 1861) + +
Bulgarica varnensis (Pfeiffer, 1848) + + +
Bulgarica vetusta (Rossmaessler, 1836) +
Vestia riloensis (Wagner, 1915) + +
Succineidae
Succinea oblonga (Draparnaud, 1801) +
Endodontidae
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) + + +
Discus perspectivus (Megerle v. Muhlfeld, 1816) + + + +
Arionidae
Arion subfuscus (Draparnaud, 1805) + + + + + + + + +
Euconulidae
Euconulus fulvus (Müller, 1774) + + + +
Vitrinidae
Vitrina pellucida (Müller, 1774) + +
Phenacolimax  annulatus (Studer, 1820) + + + + + + + +
Zonitidae
Vitrea diaphana (Studer, 1820) + + + +
Vitrea bulgarica Damjanov et Pinter, 1969 + + +
Vitrea neglecta Damjanov et Pinter, 1969 +
Vitrea contracta (Westerlund, 1871) + + +
Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871) + + + + + + + +
Lindbergia uminskii Riedel, 1960 + +
Nesovitrea hammonis (Strom, 1765) +
Aegopinella pura (Alder, 1830) + + + + + + + +
Oxychilus glaber (Rossmaessler, 1835) + + + +
Oxychilus depressus (Sterki, 1880) + + + + + + + +
Milacidae
Milax parvulus Wiktor, 1968 + + + + +
Milax verrucosus Wiktor, 1969 + + + +
Tandonia kusceri (Wagner, 1931) + + + + + + +
Tandonia serbica (Wagner, 1931) + + + + +
Tandonia cristata (Kaleniczenko, 1851) + + + + + +
Limacidae
Limax maximus Linnaeus, 1758 + + + + + + + +
Limax cinereoniger Wolf, 1803 + + + + + + + + + + +

1 . Tàêñîíè; 2 . Ïàñêàë–ð.Çàâîäíà; 3. ð.Çàâîäíà–Ðèáàðèøêè ïðîõîä; 4 .
Ðèáàðèøêè ïðîõîä–Êîçÿ ñòåíà; 5. Êîçÿ ñòåíà–Òðîÿíñêè ïðîõîä; 6. Òðîÿíñêè
ïðîõîä–Äîáðèëà; 7. Äîáðèëà–Êîñòåíóðêàòà; 8. Êîñòåíóðêàòà–çàñëîí
Áîòåâ; 9. Ðàâíåö–èçâîðè íà Òóíäæà; 10. âðúõ Áîòåâ; 11. Èçâîð íà Òóíäæà–
Ðóñàëèéñêè ïðîõîä; 12. Ðóñàëèéñêè ïðîõîä–Ìàçàëàò

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1. Tàêñîíè; 2 . Ïàñêàë–ð.Çàâîäíà; 3 . ð.Çàâîäíà–Ðèáàðèøêè ïðîõîä; 4 .
Ðèáàðèøêè ïðîõîä–Êîçÿ ñòåíà; 5. Êîçÿ ñòåíà–Òðîÿíñêè ïðîõîä; 6. Òðîÿíñêè
ïðîõîä–Äîáðèëà; 7. Äîáðèëà–Êîñòåíóðêàòà; 8. Êîñòåíóðêàòà–çàñëîí
Áîòåâ; 9. Ðàâíåö–èçâîðè íà Òóíäæà; 10. âðúõ Áîòåâ; 11. Èçâîð íà Òóíäæà–
Ðóñàëèéñêè ïðîõîä; 12. Ðóñàëèéñêè ïðîõîä–Ìàçàëàò

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Limax macedonicus Hesse, 1928 + + + + +
Limax punctulatus Sordelli, 1870 + + + +
Lechmannia nyctelia (Bourguignat, 1861) + + + + + + +
Lechmannia horezia Grossu et Lupu, 1962 + + + + + + + + +
Agriolimacidae
Deroceras turcicum (Simroth, 1894) + + + + + + + + + +
Deroceras bureschi (Wagner, 1934) + + + + +
Bradibenidae
Bradibena fruticum (Müller, 1774) + + +
Helicidae
Helicella obvia (Menke, 1828) + + + +
Monachoides incarnata (Müller, 1774) +
Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) + + + + +
Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) + + + + + +
Helicigona trizona balcanica (Kobelt, 1876) + + +
Helicigona trizona haberhaueri (Sturany, 1897) + + + + + +
Helicigona pelia Hesse, 1912 + + + + + +
Cepaea vindobonensis (Ferussac, 1821) + + + + + +
Helix pomatia Linnaeus,1758 + + + +
BIVALVIA
Sphaeriidae
Pisidium casertanum (Poli, 1791) +
ARTHROPODA
ARANEAE
Segestriidae
Segestria senoculata (Linne, 1758) + +
Eresidae
Eresus cinebarinus (Oliver, 1789) +
Theridiidae
Achaearanea simulans (Thorell, 1875) +
Crustulina guttata (Wider, 1834) +
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 + + + + + +
Enoplognatha oelandica (Thorell, 1875) +
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) + +
Robertus arundineti (O.P.-Cambridge, 1871) +
Robertus mediterraneus Eskov, 1987 +
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) + + +
Steatoda phalerata (Panzer, 1801) +

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1
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1 . Tàêñîíè; 2 . Ïàñêàë–ð.Çàâîäíà; 3. ð.Çàâîäíà–Ðèáàðèøêè ïðîõîä; 4 .
Ðèáàðèøêè ïðîõîä–Êîçÿ ñòåíà; 5. Êîçÿ ñòåíà–Òðîÿíñêè ïðîõîä; 6. Òðîÿíñêè
ïðîõîä–Äîáðèëà; 7. Äîáðèëà–Êîñòåíóðêàòà; 8. Êîñòåíóðêàòà–çàñëîí
Áîòåâ; 9. Ðàâíåö–èçâîðè íà Òóíäæà; 10. âðúõ Áîòåâ; 11. Èçâîð íà Òóíäæà–
Ðóñàëèéñêè ïðîõîä; 12. Ðóñàëèéñêè ïðîõîä–Ìàçàëàò

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Theridion bimaculatum (Linnaeus, 1767) +
Theridion impressum L. Koch, 1881 + + + + + +
Theridion sisyphium (Clerck, 1757) + +
Linyphiidae
Agyneta cauta (O.P.-Cambridge, 1902) +
Araeoncus anguineus (L. Koch, 1869) + +
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1832) + +
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) + + + + +
Ceratinella brevipes (Wastring, 1851) +
Ceratinopsis romana (O.P.-Cambridge, 1872) +
Diplocephalus foraminifer (O.P.-Cambridge, 1875) + +
+
Diplostyla concolor (Wider, 1834) + +
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) + +
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) + +
Erigone pirini Deltshev, 1983 +
Erigone vagans Savigny-Audouin, 1825 + +
Evansia merens O.P.-Cambridge, 1900 +
Gonatium orientale Fage, 1931 + +
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) + +
Gonatium sp.
Hilaira excisa (O.P.-Cambridge, 1871) +
Hypomma sp. n.
Lepthyphantes alacris (Blackwall, 1853) +
Lepthyphantes flavipes (Blackwall, 1854) +
Lepthyphantes improbulus Simon, 1929 + +
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) +
Lepthyphantes mengei Kulczynski, 1887 + + +
Lepthyphantes obscurus (Blackwall, 1841) +
Lepthyphantes sp.
Lepthyphantes tenebricola (Wider, 1834) + + +
Lepthyphantes tenuis (Blackwall, 1852) + + + + + + +
Macrargus rufus (Wider, 1834) + +
Maso gallicus Simon, 1894 +
Maso sundevalli (Westring, 1851) +
Meioneta rurestris (C.L. Koch, 1836) + + + + + + + + +
Micrargus subequalis (Westring, 1851) +
Microlinyphia pusilla (Sundewall, 1829) + + +
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Microneta viaria (Blackwall, 1841) +
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) +
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) +
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) + +
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) +
Porrhomma convexum (Westring, 1861) + + + +
Porrhomma egeria Simon, 1884 +
Rhaebothorax paetulus (O.P.-Cambridge, 1875) +
Silometopus reussi (Thorell, 1871) + +
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) +
Tiso vagans (Blackwall, 1834) + +
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) + +
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) +
Tetragnathidae
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 +
Araneidae
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) + + + + +
Araneus diadematus Clerck, 1757 +
Araneus quadratus Clerck, 1758 +
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) +
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1832) + + + +
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) +
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) +
Lycosidae
Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) + +
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1758) + +
Pardosa agrestis (Westring, 1861) +
Pardosa albatula (Roewer, 1951) + + + + + + + + + + +
Pardosa amentata (Clerck, 1757) +
Pardosa blanda (C.L. Koch, 1833) +
Pardosa drenskii (Buchar, 1968) + + + + + + + + + +
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) + +
Pardosa monticola (Clerck, 1757) + + + + + + + + +
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) +
Pardosa palustris (Linne, 1758) + + + + + +
Pardosa riparia (C.L. Koch, 1833) + + +
Pirata latitans (Blackwall, 1841) +
Pirata piraticus (Clerck, 1757) +
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Pirata tenuitarsis Simon, 1876 +
Trochosa terricola Thorell, 1856 +
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) + + +
Agelenidae
Cybaeus balkanus Deltshev, 1997 +
Histopona luxurians (Kulczynski, 1897) + +
Tegenaria atrica C.L. Koch, 1843 +
Tegenaria rilaensis Deltshev 1993 + +
Hahnidae
Cryphoeca pirini (Drensky, 1921) + + +
Amaurobiidae
Amaurobius fenestralis (Stroem, 1768) +
Coelotes inermis (L. Koch, 1855) +
Coelotes karlinskii Kulczynski, 1096 + + + + +
Titanoecidae
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1831) +
Liocranidae
Agroeca proxima (O.P.-Cambridge, 1870) +
Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835) +
Clubionidae
Clubiona alpicola Kulczynski, 1882 + +
Clubiona diversa O.P.-Cambridge, 1862 +
Clubiona genevensis L. Koch, 1867 +
Clubiona neglecta O.P.-Cambridge, 1862 + +
Clubiona similis L. Koch, 1867 +
Clubiona trivialis C.L. Koch, 1841 +
Zodariidae
Zodarion pirini Drensky, 1921 + + + + + + +
Gnaphosidae
Callilepis nocturna (Linne, 1758) +
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) + + + +
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) + + + + + + +
Gnaphosa bicolor (Nahn, 1831) +
Gnaphosa leporina (L. Koch, 1866) + + + + + +
Gnaphosa lugubris (C.L. Koch, 1839) +
Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) + + + + + + + + +
Micaria aenea Thorell, 1871 + + + +
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) + + +
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Micaria romana L. Koch, 1866 +
Micaria rossica Thorell, 1875 + + +
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) +
Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839) +
Zelotes pusillus (C.L. Koch, 1833) +
Zelotes similis (Kulczynski, 1887) + + + +
Heteropodidae
Micrommata virescens (Clerck, 1757) + +
Philodromidae
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) +
Philodromus vagulus Simon, 1875 +
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) +
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) + + +
Thomisidae
Misumena vatia (Clerck, 1757) +
Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837) + + +
Thomisus onustus Walckenaer, 1806 +
Xysticus audax (Schrank, 1803) + +
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) +
Salticidae
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) + +
Evarcha falcata (Clerck, 1757) +
Evarcha laetabunda (C.L. Koch, 1848) +
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) + + +
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 + +
Heliophanus melinus L. Koch, 1867 +
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) +
Sitticus rupucola (C.L. Koch, 1837) + +
Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) + +
ACARI
TARSONEMINA
Microdispidae
Brennandania angusta Krczal, 1959 + +
Brennandania samsinaki Mahunka, 1961 + + + + +
Brennandania silvestris Jacot, 1936 + + + +
Brennandania stenops Mahunka, 1964 + + +
Microdispus equisetosus Mahunka, 1970 + + + + + +
Microdispus obovatus Paoli, 1911 + + + + +
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Microdispus setosus Evans, 1961 + + + + +
Unguidispus montanus sp. n. +
Pygmephoridae
Bakerdania bavarica Krczal, 1959 + + + +
Bakerdania blumentritti Krczal, 1959 + + + + +
Bakerdania elliptica Krczal, 1959 + +
Bakerdania quadrata Ewing, 1917 + + + + +
Bakerdania tarsalis Hirst, 1921 + + + +
Bakerdania togata Willmann, 1951 + + +
Pediculaster calcaratus Mahunka, 1960 + + + +
Pediculaster mesembrinae R. Canestrini, 1913 + + + + +
Petalomium  nataliae Sevastjanov, 1961 + +
Petalomium chaetosum Krczal, 1959 + + + +
Petalomium sawtschuki Sevastjanov, 1961 + + + + +
Petalomium scyphicum Sevastjanov, 1961 + + + + +
Pygmephorus erlangensis Krczal, 1959 + + + +
Pygmephorus spinosus Kramer, 1955 + + +
Siteroptes adamisi Mahunka, 1962 + + +
Siteroptes crossi Mahunka, 1968 + + +
Siteroptes hassi Rack, 1963 + +
Scutacaridae
Imparipes bembidii Karafiat, 1959 +
Imparipes histricinus Berlese, 1903 + + +
Imparipes hungaricus Balogh et Mahunka, 1962 + + +
Imparipes intermissus Karafiat, 1959 + + +
Imparipes longisetosus Willmann, 1951 + +
Imparipes myrmecophylus Mahunka, 1968 + + + +
Imparipes robustus Karafiat, 1959 + + + +
Pygmodispus calcaratus Paoli, 1911 + +
Pygmodispus equestris Paoli, 1911 + + +
Pygmodispus montanus Mahunka, 1964 + + + +
Pygmodispus stefaninii Paoli, 1911 + + +
Scutacarus apodemi Mahunka, 1963 + + + + +
Scutacarus echidna Berlese, 1905 + + + +
Scutacarus exiguus Mahunka, 1970 + + +
Scutacarus gracilis Karafiat, 1959 +
Scutacarus hemussi sp. n. + + +
Scutacarus hungaricus Mahunka, 1969 + + + +
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Scutacarus hystrix Paoli, 1911 + + + +
Scutacarus laetificus Rack, 1966 + + + +
Scutacarus lineatus Karafiat, 1959 + + + +
Scutacarus meszarosi Mahunka, 1977 + + + + +
Scutacarus pannonicus Willmann, 1951 + +
Scutacarus pirinicus Dobrev, 1993 + + +
Scutacarus plumatus Rack, 1964 + + + +
Scutacarus plurisetus Paoli, 1911 + + + + + +
Scutacarus pratensis Mahunka, 1960 + + + + + +
Scutacarus pugillator Paoli, 1911 + +
Scutacarus quadrangularis Paoli, 1911 + + + + + + +
Scutacarus rarus Karafiat, 1959 + + + + +
Scutacarus retrojectus Mahunka, 1960 + + + + + + +
Scutacarus rotundus Berlese, 1903 + + + + +
Scutacarus spinosus Storkan, 1936 + + + + +
Scutacarus stammeri Karafiat, 1959 + + + + + +
Scutacarus sterciolus Mahunka, 1964 + +
Scutacarus subterraneus Oudemans, 1913 + + + + +
Scutacarus tackei ellipticus Karafiat, 1959 + + + + +
INSECTA
ORTHOPTERA
Tettigoniidae
Phaneroptera falcata (Poda, 1761) +
Isophya speciosa (Frivaldszky, 1867) + + + + +
Isophya obtusa Brunner von Wattenwyl, 1882 +
Isophya pravdini pravdini Peshev, 1985 +
Isophya pravdini bazyluki Peshev, 1985 +
Barbitistes serricaudus (Fabricius, 1798) +
Polysarcus denticaudus (Charpentier, 1825) + + + + + + + + + +
Poecilimon schmidti (Fieber, 1853) +
Poecilimon thoracicus (Fieber, 1853) + + + + + +
Poecilimon fussi Brunner von Wattenwyl, 1878 + + +
Poecilimon brunneri (Frivaldszky, 1867) + + +
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) + + +
Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) + + + +
Platycleis (Platycleis) grisea (Fabricius, 1781) +
Metrioptera (Broughtonia) arnoldi Ramme, 1933+ + + + +
Pholidoptera aptera karnyi Ebner, 1908 + + + + + + + +
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Pholidoptera frivaldskyi (Hermann, 1871) + + + + + +
Pholidoptera fallax (Fischer, 1853) + + +
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) + + +
Psorodonotus fieberi (Frivaldszky, 1853) + + + + + + + + + +
Pachytrachis gracilis (Brunner von Wattenwyl, 1861)+ +
Anterastes serbicus Brunner von Wattenwyl, 1882 + + + + + + + + +
Ephippiger ephippiger balkanicus Andreeva, 1985 + +
Gryllidae
Gryllus campestris Linnaeus, 1758 +
Tetrigidae
Tetrix (Tetratetrix) tenuicornis Sahlberg, 1893 +
Acrididae
Melanoplus frigidus strandi Fruhstorfer, 1921 +
Odontopodisma rubripes (Ramme, 1931) + +
Pezotettix giornae (Rossi, 1794) +
Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) + + +
Oedipoda germanica (Latreille, 1804) +
Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) + + + + + +
Omocestus (Omocestus) viridulus (Linnaeus, 1758) + +
Omocestus (Omocestus) rufipes (Zetterstedt, 1821) + + + + +
Omocestus (Dirshius) petraeus (Brisout, 1855) +
Stenobothrus (Stenobothrus)
crassipes (Charpentier, 1825) +
Stenobothrus (Stenobothrus)
lineatus (Panzer, 1796) + + + +
Stenobothrus (Stenobothrus)
nigromaculatus (Herrich-Schäffer, 1840) + + + + + +
Stenobothrus (Stenobothrus)
fischeri (Eversmann, 1848) +
Stenobothrus (Stenobothrus) stigmaticus
faberi Harz, 1975 + + +
Stenobothrus (Crotalacris)
rubicundulus Kruseman & Jeekel, 1967 + + + + + +
Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 1767) + + + + + + + + + + +
Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) + + + + + + + + +
Stauroderus scalaris (Fischer de Waldheim, 1846) + + + + + + + + +
Chorthippus (Glyptobothrus)
brunneus (Thunberg, 1815) + + + + + + + + +
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Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus
hedickei Ramme, 1942 + + + + + +
Chorthippus (Glyptobothrus)
mollis (Charpentier, 1825) + +
Chorthippus (Chorthippus)
parallelus (Zetterstedt, 1821) + + + + + + + + +
Chorthippus (Chorthippus) tenuis (Brulle, 1832) +
COLEOPTERA
Carabidae
Cicindela (Cylindera) germanica Linnaeus, 1758 + +
Cicindela (Cicindela) campestris Linnaeus, 1758 + + + + + + + + +
Calosoma (Acalosoma) inquisitor (Linnaeus, 1758) +
Calosoma (Calosoma) sycophanta (Linnaeus, 1758) +
Carabus (Morphocarabus) scabriusculus
bulgarus Lapouge, 1908 +
Carabus (Archicarabus) montivagus
bulgaricus Csiki, 1927 + + + +
Carabus (Oreocarabus) hortensis Linnaeus, 1758 + + + + + + + + +
Carabus (Tomocarabus) convexus
dilatatus Dejean, 1826 + + + + + + + + + +
Carabus (Pachystus) cavernosus
cavernosus Frivaldszky, 1837 + + + +
Carabus (Chaetocarabus) intricatus Linnaeus, 1761 + +
Carabus (Megodontus) violaceus
azurescens Dejean, 1831 + + + + + + + + + +
Carabus (Procrustes) coriaceus cerisyi Dejean, 1826 + + + + + + +
Procerus gigas (Creutzer, 1799) +
Cychrus semigranosus balcanicus Hopffgarten,1881 + + + +
Nebria (Eunebria) jockischi nigricornis Villa, 1833 + + +
Nebria (Boreonebria) rufescens (Stroem, 1768) + +
Leistus (Leistus) ferrugineus (Linnaeus, 1758) + + +
Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) + + +
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) + + + +
Notiophilus germinyi Fauvel, 1863 +
Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) + +
Trechus subnotatus Dejean, 1831 +
Trechus cardioderus balcanicus Jeannel, 1927 + +
Trechus priapus K. Daniel, 1902 + +
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Trechus rhodopeius Jeannel, 1921 + + +
Duvalius (Paraduvalius) regisborisi (Buresch, 1926) +
Bembidion (Metallina) lampros (Herbst, 1784) + +
Bembidion (Testedium) bipunctatum
nivale Heer, 1841 + +
Bembidion (Nepha) caucasicum Motschulsky, 1844 +
Bembidion (Bembidionetolitzkya)
geniculatum Heer, 1837 +
Bembidion (Peryphanes) deletum Serville, 1821 +
Bembidion (Ocyturanes)
balcanicum Apfelbeck, 1899 + +
Bembidion (Omoperyphus)
semibraccatum Netolitzky, 1931 +
Xenion ignitum (Kraatz, 1875) + + + + +
Myas chalybaeus (Palliardi, 1825) +
Poecilus (Poecilus) lepidus (Leske, 1785) + +
Poecilus (Poecilus) versicolor (Sturm, 1824) + + + +
Pterostichus (Phonias) strenuus Panzer, 1797 + +
Pterostichus (Bothriopterus)
oblongopunctatus (Fabricius, 1787) + + +
Pterostichus (Haptoderus)
macedonicus Apfelbeck, 1918 +
Pterostichus (Haptoderus) vecors Tschitscherine, 1896 + + +
Pterostichus (Melanius) nigrita (Fabricius, 1792) +
Pterostichus (Platysma) niger (Schaller, 1783) + + + + +
Pterostichus (Morphnosoma) melanarius
bulgaricus Lutshnik, 1915 + + + + +
Pterostichus (Aphaon) rhilensis cf. subsp. nov. + + +
Pterostichus (Pterostichus) merkli (Frivaldszky, 1879) + + + + + +
Tapinopterus (Tapinopterus) kaufmanni
kalofirensis Maran, 1933 + + + + + + + + +
Abax (Abax) ovalis (Duftschmid, 1812) + +
Molops dilatatus angulicollis G. Müller, 1936 + + + +
Molops alpestris kalofericus Mlynar, 1977 + + + + + +
Molops rufipes klisuranus Apfelbeck, 1902 + +
Molops piceus bulgaricus Maran, 1938 + + + +
Agonum (Platynus) proximum Frivaldszky, 1879 + +
Agonum (Limodromus) assimile (Paykull, 1790) + + +
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Agonum (Agonum) viduum (Panzer, 1797) +
Synuchus vivalis (Illiger, 1798) + +
Calathus (Calathus) fuscipes (Goeze, 1777) + + + + + +
Calathus (Neocalathus)
melanocephalus (Linnaeus, 1758) + + + + + + + +
Calathus (Neocalathus) metallicus
aeneus Putzeys, 1828 + + + + + + + + + + +
Calathus (neocalathus) erratus C.R.Sahlberg, 1827 + + +
Laemostenus (Pristonychus) terricola
punctatus Dejean, 1828 + +
Laemostenus (Pristonychus) cimmerius
weirattheri G. Müller, 1931 +
Amara (Amara) ovata (Fabricius, 1792) +
Amara (Amara) saphyrea Dejean, 1828 +
Amara (Amara) nitida Sturm, 1825 + + +
Amara (Amara) convexior Stephens, 1828 +
Amara (Amara) curta Dejean, 1828 + + + + + +
Amara (Amara) lunicollis Schiodte, 1837 + + + +
Amara (Amara) nigricornis Thomson, 1857 + +
Amara (Amara) morio nivium Tschitscherine, 1900 + + +
Amara (Amara) aenea (Degeer, 1774) + + +
Amara (Amara) eurynota (Panzer, 1797) + + + +
Amara (Amara) familiaris (Duftschmid, 1812) + +
Amara (Amara) lucida (Duftschmid, 1812) +
Amara (Amara) tibialis (Paykull, 1798) + +
Amara (Celia) erratica (Duftschmid, 1812) + +
Amara (Celia) messae Baliani, 1924 +
Amara (Celia) bifrons (Gyllenhal, 1810) +
Amara (Celia) arenaria Putzeys, 1865 +
Amara (Paracelia) quenseli (Schoenherr, 1806) +
Amara (Bradytus) apricaria (Paykull, 1790) + + + + +
Amara (Percosia) equestris (Duftschmid, 1812) + +
Curtonotus aulicus (Panzer, 1797) + +
Zabrus (Zabrus) tenebrioides (Goeze, 1777) +
Zabrus (Pelor) balcanicus Heyden, 1883 +
Zabrus (Pelor) spinipes (Fabricius, 1798) +
Bradycellus (Bradycellus) caucasicus Chaudoir, 1846 +
Ophonus (Ophonus) sabulicola
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ponticus Schauberger, 1926 +
Ophonus (Ophonus) azureus (Fabricius, 1775) +
Ophonus (Ophonus) cribricollis (Dejean, 1829) +
Ophonus (Metophonus) nitidulus Stephens, 1828 +
Ophonus (Metophonus) puncticollis (Paykull, 1798) +
Pseudoophonus (Pseudoophonus)
griseus (Panzer, 1797) +
Pseudoophonus (Pseudoophonus)
rufipes (Degeer, 1774) + + + +
Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank, 1781) + + + + +
Harpalus (Harpalus) distinguendus (Duftschmid, 1812) + + + + + +
Harpalus (Harpalus) rubripes (Duftschmid, 1812) + + +
Harpalus (Harpalus) quadripunctatus Dejean, 1828 + +
Harpalus (Harpalus) latus (Linnaeus, 1758) +
Harpalus (Harpalus) tardus (Panzer, 1797) + + +
Harpalus (Harpalus) serripes (Quensel, 1806) + +
Harpalus (Harpalus) autumnalis (Duftschmid, 1812) + + +
Harpalus (Harpalus) atratus Latreille, 1804 + +
Harpalus (Harpalus) rufipalpis Sturm, 1818 + + + +
Lebia (Lebia) scapularis (Fourcroy, 1785) +
Dromius (Dromius) agilis (Fabricius, 1787) +
Microlestes negrita Wollaston, 1854 + +
Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761) + + + +
Cymindis (Cymindis) humeralis (Fourcroy, 1785) + + +
Cymindis (Tarulus) vaporariorum Linnaeus, 1758 + + + + +
Brachinus explodens Duftschmid, 1812 + + +
DIPTERA
Opomyzidae
Opomyza florum (Fabritius, 1794) + + + + + + + + + +
Opomyza petreii Mesnil, 1944 +
Geomyza tripunctata Fallen, 1823 + + + + + +
Ephydridae
Psilopa  compta (Meigen, 1830) + + +
Psilopa marginella Fallen, 1823 + + +
Psilopa nitidula Fallen, 1823 + + + + + + + + +
Psilopa polita (Macquart, 1835) + + + + + +
Psilopa sp. +
Hydrelia griseola (Fallen, 1813) + + + + + + +
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Hydrelia ranunculi Haliday, 1839 +
Notiphila  nigricornis (Stenhammar, 1844) +
Notiphila uliginosa Haliday, 1839 +
Hydrina guttata (Fallen, 1813) + +
Hydrina nigricauda (Stenhammar, 1844) +
Hydrina stictica (Meigen, 1830) + + + +
Ilithea sp. +
Parydra coarctata (Fallen, 1813) + + +
Parydra cognata Loew, 1860 +
Parydra quadripunctata (Meigen, 1830) + +
Lamproscatella sibilans (Halliday, 1833) + + + + + + + + +
Scatella paludum (Meigen, 1830) + +
Scatella  stagnalis  (Fallen, 1813) + + +
Scatella subguttata  (Meigen, 1830) +
Chloropidae
Elachiptera cornuta (Fallen, 1820) +
Elachiptera diastema Collin, 1946 +
Elachiptera rufifrons Duda, 1933 +
Elachiptera tuberculifera (Corti, 1909) +
Polyodaspis ruficornis (Macquart, 1835) + +
Polyodaspis  sulcicolis (Meigen, 1838) +
Aphanotrigonum sp. +
Tricimba cincta (Meigen, 1830) + +
Tricimba sp. +
Trachysiphonella ruficeps (Macquart, 1835) + +
Oscinimorpha albisetosa (Duda, 1933) +
Oscinimorpha minutissima (Stroble, 1900) +
Oscinimorpha sordidissima (Stroble, 1893) + +
Conioscinella frontella (Fallen, 1820) + + + + + + +
Incertella albipalpis  (Meigen, 1830) + +
Incertella trigonella (Duda, 1933) +
Oscinella frit (Linnaeus, 1758) + + + + + + + + + + +
Oscinella nigerrima (Macquart, 1835) + + + + + + + +
Oscinella nitidissima (Meigen, 1830) + +
Oscinella pusilla (Meigen, 1830) + + + + + + +
Dicraeus sp. +
Meromyza  balkanica Beschovski, 1966 + - +
Meromyza nigriventris Macquart, 1835 + + + +
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Meromyza laeta Meigen, 1838 +
Meromyza obtuza Peterfi, 1961 +
Meromyza rufa Fedosseeva, 1960 +
Meromyza saltatrix (Linnaeus, 1761) + + + + +
Meromyza triangulina Fedoseeva, 1960 + + + + +
Meromyza zahvatkini Fedoseeva, 1960 +
Meromyza sp. +
Camarota  curvipennis  (Latreille, 1804) + + + + + +
Chlorops  meigeni Loew, 1866 +
Chlorops rufinus Zetterstedt, 1848 +
Chlorops speciosa Meigen,1830 + + + + +
Chlorops troglodytes Zetterstedt, 1848 + + + +
Cetema elongata (Meigen, 1830) +
Cetema myiopina (Loew, 1866) + + +
Thaumathomyia  hallandica Anderson, 1966 + + +
Thaumathomyia glabra (Meigeni, 1830) + +
Thaumathomyia notata (Meigen, 1830) + + + + +
Thaumathomyia rufa  (Macquart, 1835) + +
Thaumathomyia sulcifrons (Becker, 1907) +
Lasiosina cinctipes  (Meigen, 1830) + + + + + + + + + +
Tachinidae
Chaetogena acuminata Rondani, 1859 +
Meigenia mutabilis (Fallen, 1810) + + + + + +
Admontia podomyia Brauer & Bergenstamm,1889 + + +
Blondelia nigripes (Fallen, 1810) + + + + + + + + + + +
Aplomyia confinis (Fallen, 1820) + + +
Phryxe vulgaris (Fallen, 1810) + + + + +
Huebneria affinis (Fallen, 1810) +
Platymyia fimbriata (Meigen, 1824) + + +
Clemelis pullata (Meigen, 1824) + + +
Allophorocera pachystyla (Macquart, 1850) + +
Gonia capitata (DeGeer, 1776) + + + + +
Nowickia marklini (Zetterstedt, 1838) + + + + + + + +
N. atripalpis Robineau-Desvoidy, 1863 + + + + +
Peleteria abdominalis (Robineau-Desvoidy, 1830) + + + +
Linnaemyia haemorrhoidalis (Fallen, 1810) + + + + + + +
Hyalurgus lucidus (Meigen, 1824) + +
Zophomyia temula (Scopoli, 1763) + + + + + + +
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Macquartia tenebricosa (Meigen, 1824) + + +
Aphria longirostris (Meigen, 1824) + + +
Billaea triangulifera (Zetterstedt, 1844) + + + +
Dinera carinifrons (Fallen, 1816) + + + + + +
Estheria  petiolata (Bonsdorff, 1866) + + + +
Prosena siberita  (Fabricius, 1775) + + + + + +
Zeuxia cinerea Meigen, 1826 + +
Eriothrix  apennina (Rondani, 1862) + +
Eriothrix rufomaculata (De Geer, 1776) + + + + + +
Voria ruralis (Fallen, 1810) +
Rhamphina pedemontana (Meigen, 1824) +
Gymnosoma dolycoridis Dupuis, 1961 + + + +
Gymnosoma rotundata (Linnaeus, 1758) + + + + + + + + +
Phasia subcoleoptrata (Linnaeus, 1758) + +
Cylindromyia brassicaria (Fabricius, 1775) + + + + + + + + +
Besseria  anthophila (Loew, 1871) +
LEPIDOPTERA
Papilionidae
Parnassius apollo hermiston Fruhstorfer, 1921 + +
Parnassius mnemosyne dejotarus Fruhstorfer, 1916 +
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) + +
Papilio machaon syriacus Verity, 1905 +
Pieridae
Leptidea sinapis sinapis (Linnaeus, 1758) +
Pieris rapae rapae (Linnaeus, 1758) + + + + + + + + +
Pieris mannii mannii Mayer, 1851 +
Pieris napi napi (Linnaeus, 1758) + +
Pieris balcana Lorkovic, 1970 + + +
Pontia edusa edusa (Fabricius, 1777) +
Colias crocea (Geoffroy, 1785) + + + + + + + + + +
Colias alfacariensis Ribbe, 1905 +
Colias erate erate (Esper, 1805) +
Nymphalidae
Apatura iris iris (Linnaeus, 1758) +
Limenitis reducta schiffermülleri Higgins, 1933 +
Inachis io io (Linnaeus, 1758) + + + + + +
Vanessa atalanta atalanta (Linnaeus, 1758) + + + + +
Cynthia cardui (Linnaeus, 1758) + + + + + + + + + + +
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Aglais urticae urticae (Linnaeus, 1758) + + + + + + + + + + +
Polygonia c-album c-album (Linnaeus, 1758) + +
Argynnis (Argynnis) paphia paphia (Linnaeus, 1758) + + + + + + +
Argynnis (Damora) pandora
pandora (Denis & Schiffermüller, 1775) + +
Argynnis (Mesoacidalia) aglaja
aglaja (Linnaeus, 1758) + + + +
Argynnis (Fabriciana) adippe
adippe (Rottemburg, 1775) +
Argynnis (Fabriciana) niobe niobe (Linnaeus, 1758) +
Issoria lathonia lathonia (Linnaeus, 1758) + + + + + + + +
Boloria (Proclossiana) eunomia (Esper, 1800) + + +
Boloria (Clossiana) euphrosyne
euphrosyne (Linnaeus, 1758) + +
Melitaea (Melitaea) cinxia cinxia (Linnaeus, 1758) + +
Melitaea (Melitaea) trivia
trivia (Denis & Schiffermüller, 1775) +
Melitaea (Mellicta) athalia athalia (Rottemburg, 1775) + + + +
Lasiommata maera maera (Linnaeus, 1758) + + +
Satyrus ferula petrina Silbernagel, 1943 +
Erebia ligea herculeana Warren, 1931 + + + + +
Erebia euryale euryale (Esper, 1805) + + + + + + + + + + +
Erebia orientalis orientalis Elwes, 1900 + + + + +
Erebia aethiops aethiops (Esper, 1777) + +
Erebia medusa botevi Slaby, 1979 + + + + + + + +
Erebia alberganus phorcys Freyer, 1836 + + + + + + +
Erebia rhodopensis Nicholl, 1900 + + + + +
Erebia cassioides kinoshitai Beshkov, 1996 + + + +
Erebia ottomana balcanica Rebel, 1904 + + + + + +
Erebia pronoe fruhstorferi Warren, 1933 + + + +
Erebia melas leonhardi Fruhstorfer, 1917 + +
Erebia oeme spodia Staudinger, 1871 +
Maniola jurtina jurtina (Linnaeus, 1758) +
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) +
Coenonympha rhodopensis rhodopensis Elwes, 1900 + + + + + + + + + + +
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) +
Coenonympha glycerion glycerion (Borkhausen, 1788) +
Lycaenidae
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Lycaena phlaeas phlaeas (Linnaeus, 1761) + +
Heodes virgaureae virgaureae (Linnaeus, 1758) + + + + + +
Heodes tityrus tityrus (Poda, 1761) +
Heodes alciphron melibaeus (Staudinger, 1879) +
Palaeochrysophanus candens
leonhardi (Fruhstorfer, 1917) + + + +
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) +
Maculinea arion arion (Linnaeus, 1758) +
Meleageria daphnis (Schiffermüller, 1775) +
Lysandra coridon coridon (Poda, 1761) +
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) + + + + + +
Polyommatus eroides eroides (Frivaldszky, 1835) + + + + + +
Hesperiidae
Pyrgus malvae malvae (Linnaeus, 1758) + +
Pyrgus alveus alveus (Hübner, 1803) +
Pyrgus cacaliae (Rambur, 1839) + +
Thymelicus lineola lineola (Ochsenheimer, 1808) +
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ФАУНИСТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ НА БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ И ПРОБЛЕМИ НА НЕГОВОТО ОПАЗВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Фаунистичен състав на редките безгръбначни животни от безлесната зона на
Народен парк “Централна Стара планина”

MOLLUSCA
Clausiliidae
Macedonica frauenfeldi (Rosssmaessler)
Bulgarica vetusta (Rossmaessler)
Vitrina pellucida (Mьller)
Lindbergia uminskii Riedel
Milacidae
Milax parvulus Wiktor

ARTHROPODA

ARANEAE
Theridiidae
Achaearanea simulans (Thorell, 1875)
Crustulina guttata (Wider, 1834)
Enoplognatha oelandica (Thorell, 1875)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)
Robertus arundineti (O.P.-Cambridge, 1871)
Robertus mediterraneus Eskov, 1987
Linyphiidae
Agyneta cauta (O.P.-Cambridge, 1902)
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1832)
Ceratinella brevipes (Wastring, 1851)
Ceratinopsis romana (O.P.-Cambridge, 1872)
Diplocephalus foraminifer (O.P.-Cambridge, 1875)
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841)
Gonatium orientale Fage, 1931
Gonatium rubens (Blackwall, 1833)
Hilaira excisa (O.P.-Cambridge, 1871)
Hypomma sp. n.
Lepthyphantes alacris (Blackwall, 1853)
Lepthyphantes improbulus Simon, 1929
Lepthyphantes obscurus (Blackwall, 1841)
Macrargus rufus (Wider, 1834)
Maso gallicus Simon, 1894
Maso sundevalli (Westring, 1851)
Micrargus subequalis (Westring, 1851)
Microneta viaria (Blackwall, 1841)
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Pelecopsis elongata (Wider, 1834)
Porrhomma egeria Simon, 1884
Rhaebothorax paetulus (O.P.-Cambridge, 1875)
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853)
Lycosidae
Pardosa morosa (L. Koch, 1870)
Pardosa riparia (C.L. Koch, 1833)
Agelenidae
Cybaeus balkanus Deltshev, 1997
Tegenaria atrica C.L. Koch, 1843
Tegenaria rilaensis Deltshev 1993
Hahniidae
Cryphoeca pirini (Drensky, 1921)
Amaurobiidae
Amaurobius fenestralis (Stroem, 1768)
Coelotes inermis (L. Koch, 1855)
Titanoecidae
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1831)
Liocranidae
Agroeca proxima (O.P.-Cambridge, 1870)
Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835)
Clubionidae
Clubiona alpicola Kulczynski, 1882
Clubiona diversa O.P.-Cambridge, 1862
Clubiona neglecta O.P.-Cambridge, 1862
Clubiona similis L. Koch, 1867
Clubiona trivialis C.L. Koch, 1841
Zodariidae
Zodarion pirini Drensky, 1921
Gnaphosidae
Callilepis nocturna (Linne, 1758)
Gnaphosa bicolor (Nahn, 1831)
Gnaphosa leporina (L. Koch, 1866)
Micaria aenea Thorell, 1871
Micaria romana(L. Koch, 1866
Micaria rossica Thorell, 1875
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878)
Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839)
Zelotes similis (Kulczynski, 1887)
Philodromidae
Philodromus vagulus Simon, 1875
Thomisidae
Xysticus audax (Schrank, 1803)
Salticidae

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ФАУНИСТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ НА БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ И ПРОБЛЕМИ НА НЕГОВОТО ОПАЗВАНЕ

Heliophanus melinus L. Koch, 1867

ACARI

TARSONEMINA
Microdispidae
Brennandania samsinaki Mahunka, 1961
Brennandania stenops Mahunka, 1964
Unguidispus montanus sp. n.
Pygmephoridae
Bakerdania bavarica Krczal, 1959
Bakerdania blumentritti Krczal, 1959
Bakerdania tarsalis Hirst, 1921
Bakerdania togata Willmann, 1951
Pediculaster calcaratus Mahunka, 1960
Petalomium chaetosum Krczal, 1959
Petalomium sawtschuki Sevastjanov, 1961
Petalomium scyphicum Sevastjanov, 1961
Pygmephorus erlangensis Krczal, 1959
Pygmephorus spinosus Kramer, 1955
Siteroptes adamisi Mahunka, 1962
Siteroptes crossi Mahunka, 1968
Siteroptes hassi Rack, 1963
Scutacaridae
Imparipes longisetosus Willmann, 1951
Imparipes myrmecophylus Mahunka, 1968
Imparipes robustus Karafiat, 1959
Pygmodispus equestris Paoli, 1911
Scutacarus apodemi Mahunka, 1963
Scutacarus exiguus Mahunka, 1970
Scutacarus hemussi sp. n.
Scutacarus hungaricus Mahunka, 1969
Scutacarus pannonicus llmann, 1951
Scutacarus pirinicus Dobrev, 1993
Scutacarus rotundus Berlese, 1903
Scutacarus stammeri Karafiat, 1959
Scutacarus sterciolus Mahunka, 1964
Scutacarus subterraneus Oudemans, 1913

INSECTA

ORTHOPTERA
Tettigoniidae
Barbitistes serricaudus (Fabricius, 1798)
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Acrididae
Odontopodisma rubripes (Ramme, 1931)
Stenobothrus (Stenobothrus) crassipes (Charpentier, 1825)

COLEOPTERA
Carabidae
Duvalius (Paraduvalius) regisborisi (Buresch, 1926)
Pterostichus (Haptoderus) macedonicus Apfelbeck, 1918
Molops rufipes klisuranus Apfelbeck, 1902
Agonum (Platynus) proximum Frivaldszky, 1879
Amara (Amara) nigricornis (Thomson, 1857)
Amara (Amara) morio nivium Tschitscherine, 1900
Amara (Celia) arenaria Putzeys, 1865

DIPTERA
Ephydridae
Psilopa compta Meigen
Psilopa marginella Fallen
Psilopa polita Macquart
Notiphila uliginosa Haliday
Hydrina stictica Meigen
Ilithea sp.
Parydra quadripunctata Becker
Chloropidae
Elachiptera diastema Collin
Polyodaspis ruficornis (Meigen)
Oscinimorpha albisetosa (Duda)
Incertella trigonella (Duda)
Meromyza balkanica Beschovski
Meromyza laeta Meigen
Meromyza obtuza Peterfi
Chlorops meigeni Loew
Chlorops speciosa Meigen
Cetema myiopina (Loew)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ФАУНИСТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ НА БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ И ПРОБЛЕМИ НА НЕГОВОТО ОПАЗВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Фаунистичен състав на ендемичните безгръбначни животни от безлесната зона
на Народен парк “Централна Стара планина”

MOLLUSCA
Pupillidae
Argna macrodonta rumelica (Hesse)
Clausiliidae
Macedonica frauenfeldi (Rossmaessler)
Bulgarica pagana bulgarica (Kuster)
Bulgarica varnensis (Pfeiffer)
Zonitidae
Vitrea diaphara (Studer)
Vitrea bulgarica Damjanov & Pinter
Vitrea neglecta Damjanov & Pinter
Lindbergia uminskii Riedel
Milacidae
Milax parvulus Wiktor
Milax verrucosus Wiktor
Tandonia serbica (Wagner)
Limacidae
Limax macedonicus Hesse
Helicidae
Helicigona trizona balcanica (Kobelt)
Helicigona trizona Haberhaueri (Sturany)

ARTHROPODA

ARANEAE
Linyphiidae
Erigone pirini Deltshev, 1983
Hypomma sp. n.
Lycosidae
Pardosa drenskii (Buchar, 1968)
Agelenidae
Tegenaria rilaensis Deltshev 1993
Cybeidae
Cybaeus balkanus Deltshev, 1997
Hahniidae
Cryphoeca pirini (Drensky, 1921)
Amaurobiidae
Coelotes karlinskii Kulczynski, 1096
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Zodariidae
Zodarion pirini Drensky, 1921

ACARI

TARSONEMINA
Microdispidae
Unguidispus montanus sp. n.
Scutacaridae
Scutacarus hemussi sp. n.
Scutacarus pirinicus Dobrev, 1993

INSECTA

ORTHOPTERA
Tettigoniidae
Isophya obtusa Brunner von Wattenwyl, 1882)
Isophya pravdini pravdini Peshev, 1985 - като подвид
Isophya pravdini bazyluki Peshev, 1985 - като подвид
също Isophya pravdini Peshev, 1985 - като вид

Metrioptera (Broughtonia) arnoldi Ramme, 1933)Pholidoptera aptera
karnyi Ebner, 1908 Psorodonotus fieberi (Frivaldszky,
1853)

Ephippiger ephippiger balkanicus Andreeva, 1985
Acrididae
Chorthippus (Chorthippus) tenuis (Brulle, 1832)

COLEOPTERA
Carabidae
Carabus (Archicarabus) montivagus bulgaricus Csiki, 1927
Carabus (Pachystus) cavernosus cavernosus Frivaldszky, 1837
Carabus (Megodontus) violaceus azurescens Dejean, 1831
Cychrus semigranosus balcanicus Hopffgarten,1881
Trechus subnotatus Dejean, 1831
Trechus cardioderus balcanicus Jeannel, 1927
Trechus priapus K. Daniel, 1902
Trechus rhodopeius Jeannel, 1921
Duvalius (Paraduvalius) regisborisi (Buresch, 1926)
Xenion ignitum (Kraatz, 1875)
Pterostichus (Haptoderus) macedonicus Apfelbeck, 1918
Pterostichus (Haptoderus) vecors Tschitscherine, 1896
Pterostichus (Aphaon) rhilensis cf. subsp. nov.
Pterostichus (Pterostichus) merkli (Frivaldszky, 1879)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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ФАУНИСТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ НА БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ И ПРОБЛЕМИ НА НЕГОВОТО ОПАЗВАНЕ

Tapinopterus (Tapinopterus) kaufmanni kalofirensis Maran, 1933
Molops dilatatus angulicollis G. Mueller, 1936
Molops alpestris kalofericus Mlynar, 1977
Molops rufipes klisuranus Apfelbeck, 1902
Molops piceus bulgaricus Maran, 1938
Agonum (Platynus) proximum Frivaldszky, 1879
Calathus (Neocalathus) metallicus aeneus Putzeys, 1828
Laemostenus (Pristonychus) cimmerius weirattheri G.Mueller, 1931
Amara (Celia) messae Baliani, 1924
Zabrus (Pelor) balcanicus Heyden, 1883

DIPTERA
Chloropidae
Meromyza balkanica sp. n.

LEPIDOPTERA
Papilionidae
Parnassius apollo hermiston Fruhstorfer, 1921
Parnassius mnemosyne dejotarus Fruhstorfer, 1916
Pieridae
Pieris balcana Lorkovic, 1970
Nymphalidae
Satyrus ferula petrina Silbernagel, 1943
Erebia orientalis Elwes, 1900 - като вид

Erebia orientalis orientalis Elwes,1900 - като подвид
Erebia medusa botevi Slaby, 1979
Erebia alberganus phorcys Freyer, 1836
Erebia rhodopensis Nicholl, 1900
Erebia cassioides kinoshitai Beshkov, 1996
Erebia ottomana balcanica Rebel, 1904
Erebia pronoe fruhstorferi Warren, 1933
Erebia melas leonhardi Fruhstorfer, 1917
Coenonympha rhodopensis rhodopensis Elwes, 1900
Lycaenidae
Palaeochrysophanus candens leonhardi (Fruhstorfer, 1917)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Фаунистичен състав на реликтните безгръбначни животни от безлесната зона на
Народен парк “Централна Стара планина”

ARTHROPODA

ARANEAE
Linyphiidae
Diplocephalus foraminifer (O. P. Cambridge)
Lepthyphantes improbolus Simon
Rhaebothorax paetulus (O. P.- Cambridge, 1875)
Clubionidae
Clubiona alpicola Kulczynski

ACARI

TARSONEMINA
Microdispidae
Brennandania samsinaki Mahunka, 1961
Brennandania stenops Mahunka, 1964
Pygmephoridae
Bakerdania togata Willmann, 1951
Pygmephorus erlangensis Krczal, 1959
Siteroptes hassi Rack, 1963
Scutacaridae
Imparipes myrmecophylus Mahunka, 1968
Imparipes robustus Karafiat, 1959
Pygmodispus montanus Mahunka, 1964
Scutacarus pannonicus Willmann, 1951
Scutacarus pirinicus Dobrev, 1993
Scutacarus rotundus Berlese, 1903
Scutacarus spinosus Storkan, 1936
Scutacarus subterraneus Oudemans, 1913

INSECTA

ORTHOPTERA
Tettigoniidae
Anterastes serbicus Brunner von Wattenwyl, 1882
Acrididae
Melanoplus frigidus (Boheman, 1846)
Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 1767)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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ФАУНИСТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ НА БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ И ПРОБЛЕМИ НА НЕГОВОТО ОПАЗВАНЕ

COLEOPTERA
Carabidae
Nebria (Boreonebria) rufescens (Stroem, 1768)
Bembidion (Testedium) bipunctatum nivale Heer, 1841
Amara (Amara) nigricornis Thomson, 1857
Amara (Celia) erratica (Duftschmid, 1812)
Amara (Paracelia) quenseli (Schoenherr, 1806)

LEPIDOPTEA
Nymphalidae
Boloria (Proclossiana) eunomia (Esper, 1800)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Фаунистичен състав на новите за фауната на България безгръбначни животни от
безлесната зона на Народен парк “Централна Стара планина”

ARTHROPODA

ARANEAE
Linyphiidae
Agyneta cauta (O.P.-Cambridge, 1902)
Hilaira excisa (O.P.-Cambridge, 1871)
Hypomma sp. n.
Porrhomma egeria Simon, 1884
Agelenidae
Tegenaria atrica C.L. Koch, 1843
Cybaeidae
Cybaeus balkanus Deltshev, 1997
Clubionidae
Clubiona diversa O.P.-Cambridge, 1862
Gnaphosidae
Gnaphosa leporina (L. Koch, 1866)
Micaria rossica Thorell, 1875
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878)
Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839)
Zelotes similis (Kulczynski, 1887)

ACARI

TARSONEMINA
Microdispidae
Brennandania angusta Krczal, 1959
Brennandania samsinaki Mahunka, 1961
Brennandania stenops Mahunka, 1964
Unguidispus montanus sp. n.
Pygmephoridae
Bakerdania bavarica Krczal, 1959
Bakerdania elliptica Krczal, 1959
Bakerdania tarsalis Hirst, 1921
Bakerdania togata Willmann, 1951
Pediculaster calcaratus Mahunka, 1960
Petalomium chaetosum Krczal, 1959
Petalomium  nataliae Sevastjanov, 1961
Petalomium scyphicum Sevastjanov, 1961
Pygmephorus spinosus Kramer, 1955
Siteroptes adamisi Mahunka, 1962
Siteroptes crossi Mahunka, 1968

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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ФАУНИСТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ НА БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ И ПРОБЛЕМИ НА НЕГОВОТО ОПАЗВАНЕ

Фиг.1. Разпределение на видовете по групи

Scutacaridae
Imparipes bembidii Karafiat, 1959
Imparipes intermissus Karafiat, 1959
Pygmodispus equestris Paoli, 1911
Scutacarus exiguus Mahunka, 1970
Scutacarus gracilis Karafiat, 1959
Scutacarus hemussi sp. n.
Scutacarus hungaricus Mahunka, 1969
Scutacarus pugillator Paoli, 1911
Scutacarus stammeri Karafiat, 1959
Scutacarus sterciolus Mahunka, 1964

COLEOPTERA
Carabidae
Pterostichus rhilensis subsp. n.

DIPTERA
Ephydridae
Psilopa marginella Fallen
Psilopa polita Macquart
Notiphila uliginosa Haliday
Ilithea sp.
Parydra quadripunctata Becker
Chloropidae
Elachiptera diastema Collin
Meromyza balkanica Beschovski
Thaumathomyia sulcifrons Becker
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СЪСТОЯНИЕ НА ГРЪБНАЧНАТА ФАУНА НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА БЕЗЛЕСНА ЗОНА

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Очертаването на безлесната зона формално е улеснено, тъй като нейната долна граница следва
горната граница на горите. По-труден е въпросът за определянето на видовия състав на
високопланинската гръбначна фауна. Сегашната граница на горите е с снижена от човека (чрез
опожарявания на горите и сезонна паша на селскостопански животни) на места дори до 1 100 м. На
тази надморска височина фактически се срещат всички хищници, грабливи птици и сови, обитаващи
Народния Парк, повечето от които много рядко или никога не са установявани над естествената
горна граница на горите, т.е. над 1 850 м. До такава надморска височина достигат плътните иглолистни
гори днес, в района на връх Вежен и на връх Добрила. Ето защо определянето на консервационната
значимост на отделните видове, на зооценозите и на техните местообитания е е твърде усложнено.
Сложността произтича от наличието на множество природни и антропогенни фактори, най-често
взаимно свързани. Формирането на високопланинската фауна от видове с различен био- и
екогеографски произход, екологичната пластичност на отделните видове, протичащите естествени
сукцесионни процеси в надлесната зона са част от най-важните природни явления, за които следва
да се държи сметка при определяне на консервационната значимост на гръбначната фауна и на
местообитанията й.

2. ХАРАКТЕР НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА ФАУНА НА
НАРОДЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

Високопланинската гръбначна фауна определяме по видове, които се размножават в алпийски
и субалпийски местообитания, над 1 850 м, но също така и по видовете, които постоянно използват
тези местообитания като храниетлна база. Общият брой на видове е 57: 1 риба, 1 земноводно, 3 вида
влечуги, 40 вида птици и 12 вида бозайници (Приложение 1).  Възможно е след проучване да се
окаже, че към групата трябва да се прибавят и някои видове прилепи. От всичките 57 вида, всъщност
само17 са планински по произход, като 15 вида са птици. Други десетина вида имат планинско
разпространение в България, като планинската водна жаба, живородния гущер, усойницата, горската
завирушка, кафявата горска полевка. Някои от тези видове, обаче, като мечката и гарванът са станали
са станали планински видове като резултат преследването от човека, а сокерицата е подвид, създал
се в планините на Южна Палеарктика.

Субалпийско редколесие съществува на няколко места, където има остатъци от смърчови и
беломурови гори и то изпълнява ролята на клековите храсталаци в Рила и Пирин, и е предпоставка
за срещането във високата планина на видовете: горска бъбрица, елшова скатия, диво канарче, чинка,
имелов дрозд. В зоната се срещат и някои степни, лесостепни и ливадни видове, като: ливаден гущер,
полска чучулига, ливадарчета, конопарчета, сляпо куче, лалугерът и др.

Гръбначната фауна във високопланинската зона на Народен Парк Централен Балкан обхваща
28% от всички видове гръбначни животн, размножаващи се в западните високи дялове на Средна
Стара планина (Спиридонов, 1985) и 14% от гръбначната фауна, размножаващи се в България (без
клас Риби).

Други 51 вида се срещат в безлесната зона, като повечето от тях не са наблюдавани над 1 850 м,
а за някои това е ставало само в единични случаи (Приложение 2). Така общият брой на видовете от
гръбначната фауна, срещащи се над сегашната горна граница на гората е 102, което представлява
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над 50% от старопланинската и 25% от сухоземната гръбначна фауна на България.
Високопланинската фауна се отличава съществено от фауната на иглолистните гори от бореален

тип - (65% сходство) и може да бъде определена като отделен фаунистичен комплекс ( Спиридонов,
1982, 1983). Независимо от мозаечното разпространение на алпийските и субалпийските
местообитания и отсъствието на естествен алпийски пояс в Стара планина, в границите на парка
могат да се обособят две фаунистични групировки. Алпийската и субалпийската групировка имат
множество общи петрофилни и околоводни видове, както и видове с широк диапазон на търсене на
храна. За алпийските ливади и пасища особено характерни са полската и балканската чучулига,
водната бъбрица, сляпото куче, лалугерът. Отсъстват голям брой дендробионти от субалпийската
групировка - 15 вида птици и няколко бозайници. За субалпийските храсталаци, изградени основно
от сибирска хвойна и боровинки, типични видове са: живороден гущер, усойница, горска завирушка,
черногушо и ръждивогушо ливадарче, конопарче.

За алпийските ливади доминантни видове в орнитоценозите са: водната бъбрица и балканската
чучулига, субдоминанти - полската чучулига, планинската червеноопашка, сивата стърчиопашка,
балканската завирушка, сивото каменарче и керкенезът. В субалпийските храсталаци доминант е
горската завирушка и планинска червеноопашка, а субдоминанти еловият певец, горската бъбрица,
ръждивогушо ливадарче, кукувицата, черногушото ливадарче, сивата стърчиопашка, балканската
завирушка, водната бъбрица и керкенезът.

3. ЗАСТРАШЕНОСТ И КОНСЕРВАЦИОННА ЗНАЧИМОСТ
НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА ФАУНА И НЕЙНИТЕ
МЕСТООБИТАНИЯ

3.1 Критерии на застрашеност

Използвани са критериите на IUCN от 1994 г., утвърдени на Световния Консервационен Конгрес
в Монреал, Канада през 1996 год. Прилагането им върху ограничени територии, каквито са страната
и Народния Парк, са допустими при условие, че се отнасят до видове, чийто паркови, респективно
старопланински, национални, балкански и надбалкански популации са почти или напълно изолирани
в техния световен ареал. Така видовете от Световната Червена листа от 1996 год. могат да получат
по-висока степен на застрашеност в границите на парка. Същото се отнася и до застрашените видове
птици в Европа, определени от BirdLife International, 1995 год . Критериите на IUCN са приложени за
всеки един вид, като са използвани в зависимост от повече или по-малко точните данни, с които се
разполага. Категориите на застрашеност са тези по IUCN от 1996 год. За редица видове оценката е
експертна, но за изходна база са послужили категориите на застрашеност, в които се намират видовете
на световен, европейски и национален план, а за Централен Балкан, тези определени от автора,1983
год. Числеността на гнездещите двойки птици е определена от автора, чрез екстраполации от
количествени отчети в границите на парка, чийто резултати са публикувани в “Орнитологично важни
места в България” (1997 г.).

3. ЗАСТРАШЕНОСТ И КОНСЕРВАЦИОННА ЗНАЧИМОСТ НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА ФАУНА И НЕЙНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ
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СЪСТОЯНИЕ НА ГРЪБНАЧНАТА ФАУНА НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА БЕЗЛЕСНА ЗОНА

3.2 Отрицателно действащи фактори

Към факторите, въздействащи негативно върху видовете не включваме
малочислеността им и големината на местообитанията, които са взети предвид при
прилагането на критериите на IUCN.

Главните отрицателни фактори са прякото унищожаване и изчезване на местообитания.
Прякото елиминиране на индивиди е свързано с бракониерството. Незаконно се ловува
главно за: дива коза, елен, мечка, вълк, а по-рядко за кеклик и яребица. Незаконно се
събират яйца и малки на грабливи птици (скален орел, ловен сокол, сокол скитник), събират
се трофеи от тези птици, по-рядко от сови, безсмислено се убиват змии.

Изчезването на местообитания почти изцяло е свързано със сукцесиите на
иглолистните храсталаци и гори над горната граница на горите и за сега по-рядко с
изкачването на бука в безлесната зона. В по-далечна перспектива и без предприемането
на адекватни мерки това би могло да се окаже фатално за целостта на алпийската
фаунистична групировка и за видове, като полската и балканската чучулига, лалугера,
сляпото куче, а и за грабливите птици, за които двата гризача са основна храна - царски
орел, ловен сокол и в известна степен за скалния орел.

Безпокойството е друг негативен фактор, който най-често се изразява чрез безразборното
пешеходно движение в Парка, особено при брането на боровинки, движението на хора около хижите,
стадата, овчарските кучета и поведението на пастирите, катеренето на скалните стени и
пещернячеството, стрелбата с ловно и друго оръжие, взривяването на скали от иманярите, движението
на МПС и др. Най-засегната от безпокойството е дивата коза през пролетно-летния сезон, а скално-
гнездещите птици са обект на безпокойство поради катерачеството.

От природните фактори заслужава да се отбележи междувидовата конкуренция, която засяга
всички грабливи птици, по-малко совите и гарвана.

Пожарите, независимо от произхода им, нанасят поражения на слабо подвижните видове -
гущери, змии, гризачи, земноводни, както и яйцата на малките на гнездещите, особено в хвойната,
птици.

По отношение на хищничеството, във високопланинската зона, няма данни за забележимо
влияние върху някой вид.

За няколко вида съществува потенциална заплаха от човешки дейности в лесистата част на
парка:

бракониерството за изброените по-горе четири вида едри бозайници,
санитарните сечи, лишаващи совите от гнездови ниши и отсичането на дървета с гнезда на

грабливи птици.
За няколко вида заплахите са по отношение на техните световни, регионални и субрегионални

популации. Особено типични в това отношение са грабливите птици, кекликът, яребицата, лалугерът,
малкият подковонос, сляпото куче, мечката, вълкът, балканската дива коза.

3.3 Степен на застрашеност на видовете

Критериите на IUCN не бяха приложени по отношение на видовете, чието разпространение се
отнася основно към горската зона, което се отнася до типичните дендробионти, топлолюбивите
видове, видовете, чието съществуване слабо зависи от високопланинските местообитания.

При прилагането на критериите в опасност се оказаха 20 вида гръбначни животни, за други 7
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вида съществува “слаб риск”, 20 вида са с неизяснен статус, а за 4 вида се установи, че са
престанали да се размножават (три вида лешояди и рис).

Критично застрашени са царският орел, ловният сокол и балканската дива коза, а белоглавият
лешояд е изчезващ (или колонизиращ) вид.

Застрашени са: балканският кеклик, градинската червеноопашка, скалолазката, лалугерът,
сляпото куче, мечката и вълкът, 9 вида са уязвими. Заслужава си да се отделят тези застрашени и
уязвими видове, върху които не въздействат  определени негативни фактори, чийто статус на
застрашеност се определя главно от извънстаропланинкия им ареал и за които обявяването на
Централен Балкан за Народен Парк, почти е изчерпало възможността за подобряване на състоянието
им, с изключение на реинтродукцията.

Сред застрашените видове, за които следва да се набележат специални мерки са: мечката, вълкът,
сляпото куче, лалугерът и кекликът. От уязвимите видове такива мерки трябва да се предвидят за:
благородният елен, полската чучулига, скалният орел и бухала.

От седемте вида в категорията “слаб риск” мерки е възможно да се предприемат за: гарвана,
уралската улулица и керкенеза.

3.4 Консервационна значимост на фауната и местообитанията й

3.4.1 Консервационна значимост на видовете

За значението на Народния Парк в опазването на биоразнообразието, и в частност
високопланинската му зона, не е достатъчно да се изясни броят на видовете и този на застрашените
измежду тях. Дългосрочното опазване на биотата е свързано с жизнеността на популациите и
съхраняване на местообитанията им. Ето защо като консервационно значими видове определяме
такива, чиито популации в парка са свързани с дългосрочните му функции по опазване на видовете,
включително в национален и регионален план. При определянето на приоритетните действия при
опазване на фауната във високопланинската зона значимите популации и състоянието на
застрашеност са използвани комплексно.

Като значими в количествено отношение са 27 вида. Със световно консервационно значение по
този показател са три подвида: балканската дива коза, балканската чучулига и вероятно балканската
завирушка. Балканско или надбалканско ниво на значимост имат: мечката, скалният орел, царският
орел, ловният сокол, бухалът, уралската улулица, водната бъбрица, планинската червеноопашка,
жълтоклюната чавка, гарванът и усойницата. С национално значение са: снежната полевка, сляпото
куче, вълкът, еленът, белоглавият лешояд, керкенезът, градинската червеноопашка и живородният
гущер. Със значение за старопланинския район са: лалугерът, кекликът, полската чучулига, горската
завирушка и планинската водна жаба

Оценките за повечето видове (на парково, национално и европейско ниво) са направени на
основата на количествени данни, а някои оценки са експертни, като например тези за: водна жаба,
живороден гущер, усойница, снежна полевка, лалугер, сляпо куче.

За крайна оценка на консервационната значимост е използвана точкова система, при която 5,
4, 3, 2, 1 точки се дават на видовете със значими популации (4 точки за европейско значими видове,
каквито няма в Парка), и същите точки за пет степени на застрашеност - за видове в опасност - 5, 4
или 3 точки, 2 точки за почти застрашените видове и тези с неизяснен статус, 1 точка за видове от
подкатегорията “слаб риск”.

3. ЗАСТРАШЕНОСТ И КОНСЕРВАЦИОННА ЗНАЧИМОСТ НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА ФАУНА И НЕЙНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ



8

СЪСТОЯНИЕ НА ГРЪБНАЧНАТА ФАУНА НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА БЕЗЛЕСНА ЗОНА

Без съперник в консервационната значимост е дивата коза (10 точки), следвана от
царският орел и ловният сокол (8 точки). С по 7 точки се нареждат: мечката, белоглавият
лешояд и балканската завирушка, с по 6 точки са: сляпото куче, вълкът, скалният орел,
бухалът и градинската червеноопашка, с по 5 точки са: лалугерът, снежната полевка, еленът,
уралската улулица, кекликът, балканската чучулига и т.н.

Естествено е да съществува пряка зависимост между консервационната значимост и приоритета
за взимане на мерки. От първите 11 вида - 8 вида са предложени за първи приоритетни
консервационни мерки. За същия приоритет са предложени и световно застрашените
видове, като: сляпото куче и лалугерът, както и вълкът, скалният орели кекликът - видове,
които са в опасност в Европа.

3.4.2 Консервационна значимост на високопланинската гръбначна фауна

Без да разделяме алпийската и субалпийската групировки, като цяло, гръбначната фауна в
Народен парк Централен Балкан има национално консервационно значение в същия порядък, както
и народните паркове Рила и Пирин, поне що се отнася до видовото разнообразие (Спиридонов,
1982). Различията са предимно в количествено отношение за широко разпространените видове, тъй
като те разполагат с по-голяма площ в Рила - 50 000 ха и с по-малка площ в Пирин - 20 000 ха. В
клековите храсталаци на тези две планини, обаче, всички дендробионти са в по-голяма численост,
отколкото в хвойната в Централен Балкан. Съществуват и някои видови различия. Така например
ливаден гущер и лалугер не са намирани високо в Пирин, а белоглав лешояд и уралска улулица
въобще не са установявани в Рила и Пирин. В Пирин едва сега проникват първите благородни елени,
а алпийски козирог има само в Рила. В тези две планини редица видове се изкачват по-високо,
отколкото в Централен Балкан, където те или липсват или по изключение се срещат във
високопланинската зона. Такива са например: тъмнокръстият кюкавец, водният кос, някои кълвачи,
черният бързолет, градинската овесарка и други.

Наред с още няколко големи парка в Южна и Централна Европа, Народен парк Централен Балкан
допринася съществено за опазването на високопланинското фаунистично разнообразие на Европа.

3.4.3 Консервационна значимост на местообитанията

Изхождаме от видовете с консервационна значимост и от приоритетите, отнасящи се до тяхното
опазване. От 8 вида, обитаващи субалпийските храсталаци и редколесието няма нито един с I-ви и II-
ри приоритет на опазване. От 12 вида, за които алпийските пасища, ливади и скални местообитания
са местообитание или трофична база, 4 са с I-ви приоритет: сляпо куче, лалугер, царски орел и
ловен сокол, други 4 са с II-ри приоритет: полска и балканска чучулига, балканска завирушка,
скалолазка. Видовете, за които високпланинската зона е необходима като цяло, са 14 на брой, като 7
от тях са с I-ви приоритет, а 4 са с II-ри приоритет. Това са грабливи птици и сови, кеклик, гарван,
снежна полевка и четирите едри вида бозайници, т.е. видове, които обитават горите в парка, но се
хранят във високата планина, еврибионтни и петрофилни видове. Очевидно е, че с по-голяма
консервационна значимост се оказват алпийският тип местообитания и това произлиза основно от
степента на застрашеност на видовете, свързано с изчезването на пасищните им местообитания под
въздействие на сукцесията на иглолистните храсталаци и гори.

В парка могат да се обособят 4 високопланински комплекса: Косица-Кавладан, Кавладан-Стенето,
Амбарица-Тъжа и Триглав. Във видово отношение те не се отличават и във всеки комплекс се срещат
30-35 консервационно значими вида. При видове с по-голямо значение разликите също не са големи
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- 16 до 20 вида. Лекият превес на първите два района се дължи на сравнително по-добрата им
проученост. Засиленият антропогенен натиск върху фауната и местообитанията в ниската част на
парка - Кавалдан-Стенето (1 450 - 1 700 м височина на главното старопланинско било) също допринася
за открояването на този район по отношение на консервационната значимост.

4. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА
ГРЪБНАЧНА ФАУНА И НЕЙНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ

4.1 Институционално укрепване на управлението на Народен Парк
Централен Балкан

Включва:
• Формиране на компетентно и технически съоръжено управление (на МОС) на Парка,

включително и сезонна охрана на високопланинската зона и включване на НПО и други доброволци
в нея. Засилване охраната на резерватите.

• Изработване на План за управление на парка и произлизащите от него специални устройствени
проекти и наредби.

• Създаване на посетителски и информационни центрове в и около парка за работа с туристите,
учащите се и  местните хора.

4.2 Финансово-икономически механизми

• Нормативно уреждане обезщетяването на собствениците за щети нанесени от едрите хищници
и от дивите копитни на земеделието извън защитените територии.

• Адекватно на средните доходи увеличаване на гражданските обезщетения при нанасянето на
невъзстановими щети върху видовете от гръбначната фауна.

Въвеждане на такси за различни ползвания в парка (за посещение, за плодоползване и др.).

4.3 Административни мерки

• Забрана за строителството на нови пътища, сгради и други трайни съоръжения със стопанска
цел и увеличаване на леглофонда в хижите и заслоните.

• Ликвидиране на бунгалата и две от изоставените сгради на Туристически комплекс Вежен
(общо около 100 легла), ограничаване на леглофонда на хижния комплекс Добрила.

• Разрешаване възстановяването на мандри и изграждането на летни кошари след извършване
на ОВОС или изрично разрешение на МОС.

• Затваряне на черния път от Троянския проход до хижа Добрила за МПС.
• Въвеждане на маршрутния метод за посещения в парка
• Забрана за алпийски изкачвания по скални стени извън зимния период и без разрешение от

МОС, както и безконтролното посещение на пещери и пропасти.
• Регламентиране на летенето над Парка.
• Регламентиране броя на селскостопанските животни срещу прекомерно изпасване,

възстановяване и използване на каракачанското куче.

4. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА ГРЪБНАЧНА ФАУНА И НЕЙНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ
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СЪСТОЯНИЕ НА ГРЪБНАЧНАТА ФАУНА НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА БЕЗЛЕСНА ЗОНА

• Регламентиране брането на боровинки и други плодове, растения, гъби и др.

4.4 Поддържане на високопланинските местообитания

Запазване на статуквото между хвойновите и пасищно-ливадните комплекси:
– по южния планински склон от западната граница на Парка до изворите на река Отбита

над гр. Клисура, както и в северния склон между вр. Картала и вр. Коджаюрт и района от вр.
Братаница до вр. Ушите; от вр.Жални до резерват Стенето; от Големия Харман до вр.
Параджика; от резерват Стара река до м. Конарника по южния склон на вр. Равнец; в масива
Триглав; Стимулиране на пашата от Коликон до вр. Жални и по западните склонове на
водосбора на р.Тъжа, главно в картъловите пасища и в хвойново-тревните комплекси.

4.5 Специфични мерки за отделните видове гръбначни животни

4.5.1 Мерки от I приоритет

• Картиране гнездата на ловния сокол, скалния и царски орел. Ежегоден мониторинг, включително
на гнездовата успеваемост.

• Привличане на белоглавия лешояд със систематично подхранване.
• Проучване числеността на кеклика и евентуално подсилване на популацията му в парка.
• Ежегодно преброяване на грабливите птици по старопланинското било.
• Проучване на гризачите във високопланинската зона, картиране находищата на лалугера и

сляпото куче и ежегодното им контролиране.
• Проучване сезонното присъствие и поведението на мечката във високопланинската зона, с

оглед взимането на мерки за опазване на селскостопанските животни и избягването на срещата й с
човека.

• Проучване броя и районите на вълчите семейства и хранителната им база, ежегодна таксация.
• Картиране находищата на дивата коза, ежегодно преброяване на популацията й, засилена охрана

в основните й местообитания, подсилване с животни от Народен парк Рила.
• Ежегодна таксация на благородния елен, засилена охрана на стадата през зимния период по

южните планински склонове.

4.5.2 Мерки от II приоритет

• Картиране находищата на редките видове сови в парка.
• Проучване на орнитофауната на резерватите Джендема, Северен Джендем.
• Проучване на прилепите в парка.

4.5.3 Мерки от III приоритет

• Картиране херпетофауната на високопланинската зона.
• Преброяване на птиците във високопланинските местообитания през гнездовия период.

4.6 Мерки, извън границите на парка
• Обявяване на балканския кеклик за защитен вид в страната.
• Разработване на национален план за опазването на лалугера, сляпото куче и други застрашени

степни животни.
• Мониторинг и опазване на прилепските пещерни колонии в страната.
• Развиване на алтернативни стопански дейности около парка с оглед предотвратяването и

намаляването на нарушенията в природата на парка.
• Нормативно уреждане на предпарковите зони и обявяване на такава зона за парка.
• Намаляване замърсяването с тежки метали от меднопреработвателния завод в гр. Пирдоп.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък и разпространение на гръбначните видовете животни от същинската високопланинската
безлесна зона на Народен парк Централен Балкан

1. Балканска пъстърва
(Salmo trutta fario) много рядък много рядък -
2. Планинска водна жаба
(Rana temporaria) обикновен обикновен -
3. Ливаден гущер
(Lacerta agilis) много рядък много рядък -
4. Живороден гущер
(Lacerta vivipara) обикновен обикновен -
5. Усойница
(Vipera berus) много рядък обикновен -
6. Скален орел
(Aquila chrysaetos) обикновен обикновен -
7. Белоглав лешояд
(Gyps fulvus) - - много рядък
8. Обикновена ветрушка
(Falco tinnunculus) обикновен обикновен -
9. Балкански кеклик
(Alectoris graeca) много рядък рядък -
10. Полска яребица
(Perdix perdix) много рядък рядък -
11. Кукувица
(Cuculus canorus) рядък -
12. Бухал
(Bubo bubo) - - рядък
13. Домашна кукумявка
(Athene noctua) много рядък много рядък -
14. Черен бързолет
(Apus apus) рядък
15. Алпийски бързолет
(Apus melba) рядък рядък -
16. Балканска чучулига
(Eremophila alpestris balcanica) обикновен обикновен -
17. Полска чучулига
(Alauda arvensis) обикновен обикновен -
18. Селска лястовица
(Hirundo rustica) - - обикновен

Срещаемост в размножителния период Срещаемост
алпийски субалпийски само при

местообитания местообитания хранене

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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СЪСТОЯНИЕ НА ГРЪБНАЧНАТА ФАУНА НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА БЕЗЛЕСНА ЗОНА

19. Скална лястовица
(Hirundo rupestris) обикновен обикновен -
20. Червенокръста лястовица
(Hirundo daurica) обикновен обикновен -
21. Градска лястовица
(Delichon urbica) много рядък много рядък -
22. Горска бъбрица
(Anthus trivialis) обикновен -
23. Водна бъбрица
(Anthus spinoletta) многоброен обикновен -
24. Планинска стърчиопашка
(Motacilla cinerea) обикновен обикновен -
25. Горска завирушка
(Prunella modularis) - обикновен -
26. Балканска завирушка
(Prunella collaris subalpinus) рядък рядък -
27. Голямо белогушо коприварче
(Sylvia communis) - много рядък -
28. Елов певец
(Phylloscopus collybitus) - рядък -
29. Черногушо ливадарче
(Saxicola torquata) - рядък -
30. Ръждивогушо ливадарче
(Saxicola rubetra) - обикновен -
31. Скален дрозд
(Monticola saxatilis) много рядък много рядък -
32. Сиво каменарче
(Oenanthe oenanthe) рядък рядък -
33. Домашна червеноопашка
(Phoenicurus ochrurus) обикновен обикновен -
34. Белогуш дрозд
(Turdus torquatus) - обикновен -
35. Имелов дрозд
(Turdus viscivorus) - рядък -
36. Скалолазка
(Tichodroma muraria) много рядък много рядка -
37. Сивоглава овесарка
(Emberiza cia) рядък рядък -
38. Обикновено конопарче
(Carduelis cannabina) рядък обикновен -
39. Сокерица
(Nucifraga caryocatactis) - много рядък -

Срещаемост в размножителния период Срещаемост
алпийски субалпийски само при

местообитания местообитания хранене
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40. Жълтоклюна гарга
(Pyrrhocorax graculus) обикновен обикновен -
41. Гарван
(Corvus corax) обикновен обикновен -
42. Лалугер
(Spermophilus citellus) рядък рядък -
43. Горска полевка
(Clethryonomys glareolus) - многоброен -
44. Снежна полевка
(Microtus nivalis) рядък рядък -
45. Подземна полевка
(Pitymys subterraneus) обикновен обикновен -
46. Сляпо куче
(Nanospalax leucodon) обикновен обикновен -
47. Жълтогърла горска мишка
(Apodemus flavicollis) - обикновен -
48. Мечка
(Ursus arctos) - - обикновен
49. Вълк
(Canis lupus) - - обикновен
50. Лисица
(Vulpes vulpes) - - обикновен
51. Белка
(Martes foina) рядък рядък -
52. Дива свиня
(Sus scrofa) - - обикновен
53. Балканска дива коза
(Rupicapra rupicapra balcanica) рядък рядък -
54. Благороден елен
(Cervus elaphus) - - обикновен
Брой на видовете 33 45 9
Обикновени и многобройни видове 14 20 5

Срещаемост в размножителния период Срещаемост
алпийски субалпийски само при

местообитания местообитания хранене

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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1. Дъждовник
(Salamandra salamandra) - много рядък -
2. Жълтокоремна бумка
(Bombina variegata) - много рядък -
3. Слепок
(Anguis fragilis) - много рядък -
4. Стенен гущер
(Lacerta muralis) да обикновен -
5. Медянка
(Coronella austriaca) - рядък -
6. Пепелянка
(Vipera ammodytes) - рядък -
7. Орел змияр
(Circaetus gallicus) - много рядък да
8. Малък ястреб
(Accipiter nisus) - обикновен да
9. Голям ястреб
(Accipiter gentilis) - рядък да
10. Обикновен мишелов
(Buteo buteo) - обикновен да
11. Голям мишелов
(Buteo rufinus) - много рядък да
12. Осояд
(Pernis apivorus) - рядък да
13. Малък орел
(Hieraetus pennatus) - много рядък да
14. Царски орел
(Aquila heliaca) да много рядък да
15. Малък креслив орел
(Aquila pomarina) - много рядък да
16. Eгипетски лешояд
(Neophron percnopterus) да много рядък да
17. Ловен сокол
(Falco cherrug) да много рядък -
18. Скол скитник
(Falco peregrinus) да много рядък да
19. Сокол орко
(Falco subbuteo) да рядък да

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Други гръбначни животни, срещащи се над горната граница на гората

Зависим от Срещаемост в Срещан само
безлесната зона размножителния период при хранене
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20. Пернатонога кукумявка
(Aegolius funereus) - рядък да
21. Уралска улулица
(Strix uralensis) да рядък да
22. Козодой
(Caprimulgus europaeus) - много рядък -
23. Папуняк
(Upupa epops) - много рядък -
24. Горска чучулига
(Lullula arborea) да рядък -
25. Бяла стърчиопашка
(Motacilla alba) - рядък -
26. Червеногърба сврачка
(Lanius collurio) - много рядък -
27. Малко белогушо коприварче
(Sylvia curruca) - рядък -
28. Градинска червеноопашка
(Phoenicurus phoenicurus) да рядък -
29. Кос
(Turdus merula) - много рядък -
30. Орехче
(Troglodytes troglodytes) - много рядък -
31. Воден кос
(Cinclus cinclus) - много рядък -
32. Жълта овесарка
(Emberiza citrinella) - обикновен -
33. Чинка
(Fringilla coelebs) - рядък -
34. Елхова скатия
(Carduelis spinus) да много рядък -
35. Таралеж
(Erinaceus europaeus) - много рядък -
36. Къртица
(Talpa europaea) - обикновен -
37. Обикновена кафявозъбка
(Sorex araneus) да обикновен -
38. Малка кафявозъбка
(Sorex minutus) да рядък -
39. Малък подковонос прилеп
(Rhinolophus hipposideros) - рядък да
40. Голям подковонос прилеп
(Rhinolophus ferrumequinum) - рядък да

Зависим от Срещаемост в Срещан само
безлесната зона размножителния период при хранене

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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СЪСТОЯНИЕ НА ГРЪБНАЧНАТА ФАУНА НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА БЕЗЛЕСНА ЗОНА

41. Голям нощник
(Myotis myotis) - рядък да
42. Ръждив вечерник
(Nyctalus noctula) - много рядък да
43. Дългоух прилеп
(Plecotus auritus) - много рядък да
44. Дългокрил прилеп
(Miniopterus schreibersii) - много рядък да
45. Заек
(Lepus capensis) - обикновен да
46. Обикновена полевка
(Microtus arvalis) да обикновен -
47. Горска мишка
(Apodemus sylvaticus) - рядък -
48. Невестулка
(Mustela nivalis) - рядък -
49. Златка
(Martes martes) - рядък да
50. Язовец
(Meles meles) - много рядък да
51. Сърна
(Capreolus capreolus) - обикновен да
Брой на видовете 13 51 24

Зависим от Срещаемост в Срещан само
безлесната зона размножителния период при хранене
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Списък на застрашените видове във високопланинската безлесна зона на Народен парк
Централен Балкан

1. Планинска водна жаба
(Rana temporaria) - - - - Х -
2. Ливаден гущер
(Lacerta agilis) - - - dd - III
3. Живороден гущер
(Lacerta vivipara) - - - - Х -
4. Усойница
(Vipera berus) - - - - Х III
5. Скален орел
(Aquila chrysaetos) - LR VU VU Х I
6. Царски орел
(Aquila heliaca) VU EN EN CR - I
7. Белоглав лешояд
(Gyps fulvus) - LR EN CR - I
8. Ловен сокол
(Falco cherrug) - EN EN CR - I
9. Керкенез
(Falco tinnunculus) - LR LR VU Х II
10. Бухал
(Bubo bubo) - VU VU VU Х II
11. Уралска улулица
(Strix uralensis) - - LR LR Х II
12. Домашна кукумявка
(Athene noctua) - LR LR LR - III
13. Планински кеклик
(Alectoris graeca) - LR VU EN Х I
14. Полска яребица
(Perdix perdix) - VU VU VU - III
15. Горска чучулига
(Lullula arborea) - VU VU VU - III
16. Полска чучулига
(Alauda arvensis) - VU VU VU Х II
17. Балканска чучулига
(Eremophila alpestris balcanica) - - - - Х II
18. Селска лястовица
(Hirundo rustica) - - - - X -

1. ГН = Глобално ниво; 2.ЕН = Европейско ниво; 3.НН = Национално ниво; 4.ПН = Парково
ниво; 5.НЗП = Национално значима популация; 6.ПД = Приоритет за действие

1 2 3 4 5 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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СЪСТОЯНИЕ НА ГРЪБНАЧНАТА ФАУНА НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА БЕЗЛЕСНА ЗОНА

19. Водна бъбрица
(Anthus spinoletta) - - - - Х -
20. Горска завирушка
(Prunella modularis) - - - - Х -
21. Балканска завирушка
(Prunella collaris subalpinus) - LR LR LR Х II
22. Планинска червеноопашка
(Phoenicurus ochrurus) - - - - Х -
23. Градинска червеноопашка
(Phoenicurus phoenicurus) - VU VU VU - III
24. Черногушо ливадарче
(Saxicola torquata) - LR LR LR - III
25. Скален дрозд
(Monticola saxatilis) - LR LR VU - III
26. Скалолазка
(Tichodroma muraria) - - - VU - II
27. Жълтоклюна чавка
(Pyrrhocorax graculus) - - - - Х III
28. Гарван
(Corvus corax) - - - LR Х II
29. Скална овесарка
(Emberiza cia) - VU VU VU - III
30. Малка кафявозъбка
(Sorex minutus) - - - dd - III
31. Малък подковонос
(Rhinolophus hipposideros) VU VU VU VU - I
32. Голям подковонос
(Rhinolophus ferrum-equinum) LR LR LR LR - II
33. Лалугер
(Spermophilus citellus) VU VU VU EN Х I
34. Снежна полевка
(Microtus nivalis) LR LR LR VU X II
35. Сляпо куче
(Spalax leucodon) VU VU EN EN Х I
36. Мечка
(Ursus arctos) - LR EN EN Х I
37. Вълк
(Canis lupus) LR VU EN EN Х I
38. Балканска дива коза
(Rupicapra rupicapra balkanica) LR LR CR CR Х I
39.Благороден елен
(Cervus elaphus) - - VU VU Х I

1. ГН = Глобално ниво; 2.ЕН = Европейско ниво; 3.НН = Национално ниво; 4.ПН =
Парково ниво; 5.НЗП = Национално значима популация; 6.ПД = Приоритет за действие

1 2 3 4 5 6
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ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

1.1  Физико-географска характеристика на Народен парк Централен Балкан.
Граници на проучвания през отчетния период район

Централен Балкан, разположен в Средна Стара планина се простира от запад на изток и е дълъг
около 190 км.  Ширината му варира от 10 до 20 км. За западната граница на Централния Балкан се
приема Златишкия проход - Кашан, а за източна - р. Габровница.

Централният Балкан обхваща най-високата част на Стара планина. Главното било се издига
средно над 1 500 м.н.в., а седем от върховете му са над 2 000 м. По дългата верига на Централен
Балкан се очертават седловини, през които минават проходите: Златишки, Рибаришки, Троянски,
Русалийски, които свързват Северна с Южна България.

Проучваната от нас територия обхваща западната, по-голямата част от Централен Балкан, а
именно, от Златишкия проход до р.Габровница, източно от хижа Мазалат. Със заповед на МОС N 843
от 31. 10. 1991 год. тази територия е обявена за Народен Парк, с обща площ 73 262 ха., а надморската
височина варира от 640 до 2 376 м. Тук са 7 от върховете на Стара планина с височина над 2 000 м. -
Паскал - 2 099 м., Вежен - 2 198 м., Левски - 2 166 м., Голям Купен - 2 169 м., Ботев - 2 376 м., Триглав -
2 276 м. и Мазалат - 2 197 м. Общо те съставляват 20% от територията на парка.

В границите на парка са включени 9 резервата, с обща площ 19 386 ха или 27% от цялата
територия. Осем от тези резервати са включени в списъка на ООН. Паркът може да бъде модел за
Балканския полуостров на защитена територия от II категория по IUCN.

В изграждането на Централен Балкан вземат участие мезозойски седиментни скали, гранитоиди,
терциерни пясъци, варовици (главно в районите на Козя стена и хижа Мазалат, рядко на други места)
и др.

В орографско отношение Народен парк Централен Балкан е твърде специфичен и разнообразен.
Тези негови особености са резултат от тектонични  и езогенни процеси. Благодарение на това той
има ясно изразен асиметричен профил. Южният му склон е оформен по линията на разседи и затова
е къс и стръмен и се издига отведнъж над Подбалканските полета. На много места той е обезлесен, а
в отделни участъци липсва и тревната покривка, като основната скала е разкрита и подложена на
изветряне, ерозия и рушене. По-обширни гори  има по долините на реките и доловете. Северният
склон е по-дълъг и  по-полегат, но и тук на отделни места (Козя стена, вр. Ботев и др.) има стръмни
участъци, откоси, скални венци и др. Преобладаващо е обаче постепенното понжение на склона,
като на отделни места той постепенно преминава в ридовете на Предбалкана. Горите тук са много
по-обширни и на много места достигат самото било.

Билото на Народния Парк се характеризира със заоблени върхове, седловини и равни планински
поляни, а районът на Козя стена, както и Джендемите на север и юг от вр.Ботев, рядко и на други
места се характеризират с остри зъбери и стръмни, шеметно високи урвести откоси.

Около 90% от почвите  на Централен Балкан са кафяви горски и подзолисти, а в централната
част и по южния склон  - канелено- горски и хумусно-карбонатни, които в подножието от юг
постепенно преминават към делувиално-ливадни в Подбалканските полета. Кафявите горски почви
са характерни за долните етажи на горския растителен пояс, а псевдоподзолистите, които
представляват светлосиви и подзолисти канелени горски почви - за северните склонове.
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1.2 Кратка метеорологична характеристика

Централният Балкан е подложен на влиянието на умерено-континенталния и преходно-
средиземноморски климат. Той се явява преграда срещу проникването на студените въздушни течения
от север на юг и на по-топлите от юг на север. Тук се наблюдава добре изразена вертикална поясност.
С увеличаване на надморската височина постепенно се понижава температурата на въздуха и се
увеличава количеството на валежите и степента на овлажняване. Максимумът на валежите е през
пролетно-летния период, а минимумът - през зимния. По отношение на водните ресурси Централен
Балкан е един от най-богатите у нас планински райони. Оттук извират много реки и потоци.

Температурата на въздуха през зимата се изменя от подножието към билото от минус 1.5°C
(минус 2.3°C) до минус 4.3°C (минус 9.3°C). През лятото температурата се изменя съответно от 20°C
до към 14°C. В подножието средно денонощната температура под 0°C продължава 45-55 денонощия,
а на билото - 120-200 денонощия.

Годишните валежи в подножието на Централен Балкан са 750-880 мм, а на 900 м надморска
височина - около 1 100 мм. Снежната покривка в подножието трае 45-50 денонощия, а на 900 м - 120-
140 денонощия.

1.3 Кратка фитогеографска характеристика

Във фитогеографско отношение Централен Балкан се отнася към Централно-балканския окръг
на Илирийската растителна провинция. Характерно за него е преобладанието на буковите
екосистеми, които заемат плоските ридове между 1 000 и 1 400 м.н.в. На някои места като подлес в
буковите гори се среща ендемичната разновидност на лавровишнята - Laurocerasus officinalis
var. sipkaensis (Spath) Valev.

По-ограничено разпространение имат горуновите и габъровите гори. Те заемат терените между
600 и 1 000 м.н.в. За високите части на Централен Балкан са характерни иглолистните екосистеми.
Едификатори в тях са елата и смърча, по-рядко бялата мура, белият  и черният бор. Горският фонд
на Централен Балкан съставлява общо 44 080 ха, а само буковите гори, които са едни от най-обширните
в Европа, са над 30 000ха.

Наред с горските съобщества за Централен Балкан са характерни и храстовите, както и тревните
растителни съобщества. Храстовите съобщества са формирани най-вече от сибирската хвойна, която
на много места заема обширни пространства над горната граница на гората. Много често тя е развита
на територии, които по-рано са били пасища. Други видове, които имат по-малко значение за
изграждането на храстови съобщества са зановецът (Chamaecytisus sp). и мечото грозде
(Arctostaphylus uva ursi). Доста широки пространства са заети и от съобществата на боровинките,
особено на черната боровинка. Тревните съобщества - пасищата са характерни и широко
разпространени в Централен Балкан и са обект на нашето проучване. Почвените условия,
релефът и физико-географското положение на Централен Балкан са предпоставка за
разпространението и съхранението на голям брой растителни видове, 109 от които са редки,
изчезнали, застрашени от изчезване, ендемити и реликти. Редките са 71, застрашените - 16,
изчезналите - 3, ендемичните - 16 и реликтните - 3 вида (табл.1.).

В Централен Балкан се срещат още 11 вида и 2 подвида ендемични за флората на България,
както и 23 вида и 3 подвида, ендемични за флората на Балканския полуостров.

От редките и застрашени от изчезване видове, характерни за флората на Централен Балкан, 8
вида са включени в списъка на редките, застрашените и ендемични растения в Европа. Това са:

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
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Anthemis sancti-jochanis Stoj., Stef. et Turril (рядък), Centaurea kernerana Janka (рядък),
Primula frondosa Janka (рядък), Seseli bulgaricum Ball (ендемит), Elatine alsinastrum L.
(уязвим), Sedum kostovii Stef. (рядък), Sedum stfco Stef. (рядък) и Dianthus stribrnyi Vel.
(уязвим).  Sedum stfco и Sedum kostovii са включени в книгата “Редкие растения мира”.

Централен Балкан е богат на полезни растения - плододаващи, витаминозни, декоративни,
медоносни, медицински и др. Над 300 вида са декоративни (Янев, А. 1995) и над 200 - медицински
(Киряков, К., Ст. Димитров и Д. Делипавлов, 1951).

1.4 Кратък преглед на литературата

В безлесната зона на Централен Балкан обширни територии са заети с пасища, но и до днес те
не са били обект на едно цялостно проучване. В трудовете на първите наши специалисти, предимно
ботаници, работили в края на миналото и началото на настоящото столетие, както и на мнозина от
следващите и съвременни поколения научни работници, намираме данни най-вече относно
хорологията на отделни видове растения. Малко са трудовете, посветени на тревните фитоценози,
тяхната структура, динамика, сукцесии и използването им. Освен това трябва да се отбележи, че
тези трудове се отнасят само за западната половина на Централен Балкан - Етрополска и Троянска
Стара планина. Ще се спрем накратко на тези трудове.

Чернявски, П. и Л. Везев, (1952/3) проучват района от вр. Паскал до вр. Юмрука (хижа Ехо) и
установяват 11 пасищни асоциации.Ганчев, Сл. и Хр. Кочев (1964) проучват безлесната зона на
Етрополска Стара планина и описват 13 тревни асоциации. Кочев, Хр. (1967) проучва храстовата и
тревната растителност във високопланинската зона на Троянска Стара планина и установява 9
пасищни асоциации. Той обръща внимание на измененията на растителната покривка след
опожаряването на хвойната. Ганчев, Сл. и Хр. Кочев (1969) проследяват измененията в състава на
картъловите ценози в Етрополска Стара планина под влиянието на торенето с амониева силитра и
суперфосфат и комбинация тот тях, както и ефекта след разораването на картълови пасища и
подсяването им с някои житни и бобови треви. Заедно с това те проследяват и динамиката на видовия
състав в забранени за паша картълови площи. В резултат на проведените опити, авторите установяват,
че при всичките варианти настъпват благоприятни изменения - подобрява се видовия състав на
картъловите пасища.

На проблемът за подобряването и използването на картъловите пасища са посветени трудовете
на Тотев (1970, 1971, 1975) и Тотев и колектив (1970). Самостоятелно или с колектив Тотев установява,
че торенето с минерални и органични торове в различни комбинации, както и повърхностната
обработка на картъловите пасища, съпроводена с подсяване на добри фуражни треви се отразява
благоприятно върху измененията в състава на тревостоя. Димов и колектив провежда опити и
проследява ефекта от механизираното изкореняване на хвойната. Това мероприятие има голямо
значение, защото на местото на хвойната се развиват растения с добри фуражни качества. Подобен
ефект се наблюдава и при изгарянето на хвойната, но е необходимо да се отбележи, че тези
мероприятия трябва да се извършват много внимателно като се имат предвид редица фактори, като
наклона на терена, структурата на почвата, посещаемостта на района от животни, растителността в
съседство с хвойновите петна и др.
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1.5 Метод на работа

Проучването на пасищата в безлесната зона на Централен Балкан е извършено съгласно
приетата у нас за подобен род проучвания руска геоботаническа школа. За установяване
видовия състав на растителната асоциация, която е основна класификационна единица на
растителната покривка, използвахме пробните площадки (0.25 кв.м.). С цел да се получи
по-пълна и реална картина за видовото разнообразие приложихме допълнително и
маршрутния метод. След описанието тревостоя от всяка пробна площадка се изрязваше
по възможност така ниско, че да наподобява изпасването от животни. Заедно с това от
повечето пробни площадки вземахме за анализ и проби от вода, мляко и млечни продукти.

Растителните и почвените проби се довеждаха до въздушно сухо състояние, претегляха се и
след съответната обработка се подлагаха на химичен анализ. Анализът на растителните проби се
извърши в Централната научно-изследователска лаборатория (ЦНИЛ) на Висшия селскостопански
институт в Пловдив и в Катедрата по химия на Пловдивския Университет. Определянето на сухото
вещество е извършено съгласно БДС 11374 - 86, на общия азот - по Келдал, на суровите мазнини - по
остатъчния метод, с апарата на Сьоксле, на суровата целулоза - по Хенеберг и Щоман, на тежките
метали - по метода ICP.

Анализът на почвените проби е извършен от ЦНИЛ на ВСИ - Пловдив и в Почвения институт
“Пушкаров” в София. Тежките метали и металоиди в почвените и растителните проби са установени
с масспектромер Perkin Elmer SCIEX - ICP - MS Elan 500 (регистриран на ISO 9001) като резултатите са
представени в мг/кг, като средна стойност от 7 паралелни измервания на всяка проба със съответно
стандартно отклонение (RSD%). В ЦНИЛ на ВСИ анализът е извършен по международния стандарт
ISO 5515, с последващо определяне с ICP атомно  емисионен спектрофотометър.

Водните проби (100 мл) се вземаха в пропиленови шишета и добавен консервант (к.HNO3
suprapur E. Merck). Пробите са разтворени и хомогенизирани с микровълнова установка CEM MDS -
81D - Oxford Laboratories, в тефлонови съдове за работа под налягане. Пробите са третирани в
системата на оптимизиран режим на база Application  Note EW 2 - 87 EPA Quality Control Sample.

Съдържанието на тежки метали и металоиди е установено чрез масспектометър с индуктивно
свързана плазмаICP MS ELAN 500 Perkin Elmer Sciex. Измерени са сигналите на изотопи на 20 елемента
със съответни уравнения за изобарна корекция.

Извършен е количесвен анализ по външна калибрация със стандартна права. За корекция на
неспектрални матрични влияния е приложен метод на вътрешен стандарт с референти Rh и Rc.
Използвани са фиксални ICP multi - elements standard solution IV (23 elements) и моноелементни
фиксанали As, Se, V, Sn, Sb, Hg, Rh, Re.

Анализирани са паралелни проби с по 7 повторения и данните са оценени статистическил
Представени са средноаритметически стойности и съответните им относителни стандартни
отклонения RSD%. Високите стойности за съдържание на Mn са потвърдени с пламъков атомно-
абсорбционен анализ (FAAS Perkin elmer 4 000). Резултатите са оформени според изискванията на
европейската норма EN 45001.

При анализът на млечни продукти и вода в ЦНИЛ на ВСИ са използвани 2 методики:
• БДС 14208 - 77;
• Микровълнова минерализация.
Използвана е микровълнова система MLS - 1200 MEGA на фирмата MILESTONE с ротор MDR 300/

10 с 10 позиции, който позволява работа до 30 бара. Програмата включва 4 етапа:
• непулсираща микровълнова емисия за 5 мин. При мощност 250 W;

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
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• 5 минути без микровълнова емисия;
• 5 минути пулсираща микровълнова емисия при 400 W;
• 3 минути пулсираща микровълнова емисия при 600 W и 1 минута вентилация.
Микровълновата емисия е извършена по приети за целта методики (Anal. Chem. 987,

28, 133; Anal . Acta 987, 201,253.)
Измерено е съдържанието на тежките метали - арсен и селен. Използван е ICP спектрометър

при съответната работна дължина на вълните и корекция на фона.
Пределно допустимите концентрации (ПДК) за съответните елементи са съобразени с нормите

според ДВ, бр. 39/ 1984 и са изразени в мг/кг за съдържание на токсични елементи в почви, сушени
зеленчуци и трици.

Хистологичният анализ на ствола и листа на картъл и старопланинска власатка беше извършен
в катедра по ботаника на Пловдивския Университет. Анализът се базира на изследване по 5-6 стъбла
и листа от всеки вид. Пререзите са правени в основата, средната и връхната част на растенията и
включват трите формации листа със съответните им междувъзлия. Схемите, представящи съответните
тъкани са направени с рисователен апарат Abbe. Повърхността на всяка от тъканите е отчетена с
покритие върху милиметрова хартия и е представена в проценти в обяснителния текст.

2. ТИПОВЕ ПАСИЩА

При картиране на растителността в безлесната зона на Народен Парк Централен Балкан са
установени повече от 50 тревни асоциации. Едни от тях, като например асоциациите на Festuca
vallida, F. airoides, F. riloensis, Dactylis glomerata, Sesleria comosa, Hordelymus
europaeus, Koeleria eriostachya, Poa ursina и др. имат ограничено разпространение; други,
например Juncus trifidus растат на труднодостъпни за животните места, а в трети преобладават
храсти, като различните видове боровинки, сибирската хвойна и др. или пък тревисти растения,
които не се пасат от животните. Като имахме предвид това и обстоятелството, че времето, с което
разполагахме не беше достатъчно, за да се извършат различни анализи на многобройните почвени
и растителни проби, ние насочихме нашето внимание към най-разпространената и с най-голямо
значение за животните типове пасища.

Понятието “тип” за пасище използвахме условно и го отъждествяваме с растителна формация.
Изхождайки от тези съображения, ние установихме, че за безлесната зона на Народен Парк Централен
Балкан са характерни следните основни типове пасища:

1. Nardus stricta (картъл)
2. Agrostis capillaris (обикновена полевица)
3. Festuca rubra (червена власатка)
4. Festuca balcanica (старопланинска власатка)
5. Bellardiochloa violacea (виолетова белардиохлоа)
6. Sesleria latifolia (широколистна гъжва)
7. Lerchenfeldia flexuosa (къдрава пластица)
8. Agrostis rupestris (скална полевица)
9. Calamagrostis arundinaceae (горски вейник)
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2.1 Тип Nardus stricta (картъл)

Това е най-разпространения тип пасище в Централен Балкан. Неговите асоциации са били обект
за проучване от дълго време и от разнородни специалисти (ботаници, животновъди, икономисти и
др.), но въпреки това цялостна и пълна картина за разпространението им в проучвания район липсва.

Повсеместното разпространение на картъла в Централен Балкан (а и другаде) се дължи на редица
негови особености. На първо място това  е неговата коренова система. Тя е мощна и на леки песъчливи
почви достига 65-90 см дълбочина. На слабо заблатени места картълът не се развива добре и корените
му достигат 25 см. Корените на картълът са 2 вида - дебели с коренови власинки и тънки, без коренови
власинки. Корените имат добре развита въздухоносна тъкан и затова картълът се развива на
уплътнени, слабо аерирани почви. Развива се добре и на почви бедни на минерални соли, защото се
храни микотрофно, с помощта на тънките коренчета, които са пронизани от гъбни хифи. Тези
коренчета се развиват в повърхностния почвен слой, богат на органични вещества, които гъбните
хифи усвояват и доставят на картъла.

Наред с тези преимущества картълът, за разлика от редица други растения, има способност да
образува семена и без оплождане - партеногенетично. Това означава, че и когато условията за
опрашване са неблагоприятни картълът образува семена, с добра кълняемост.

И най-после, към всичко това трябва да посочим, че картълът понася много добре пашата и
отъпкването.

Отрицателно действащи фактори за развитието на картъла са продължителното заливане и
засенчването.

Най-обширни територии с картълов тип пасище са установени в районите на хижите Свищи
плаз, Момина поляна, Планински извори, по склоновете над с. Антон и хижа Паскал, в района на
хижа Бенковски, по билото и склоновете на вр. Вежен, между Беклемето и хижа Дерменкая, вр.
Амбарица и вр. Купена, по западните, южните и източните склонове на вр. Ботев, вр. Триглав
(Кадемлията), вр. Параджика, между ридът Равнец, Черната могила и Сините камъни, Пашовица,
Русалиите и др.

Към картъловия тип пасище спадат следните, проучени от нас асоциации:
1. Nardus stricta (картъл)
2. Nardus stricta - Agrostis capillaris  (картъл - обикновена полевица)
3. Nardus stricta - Festuca rubra (картъл - червена власатка)
4. Nardus stricta - Lerchenfeldia flexuosa (картъл - къдрава пластица)
5. Nardus stricta - Juncus trifudus (картъл - триделна дзука)
В тези асоциации картълът е доминант и играе водеща роля в тяхното изграждане. Техният

състав е беден - представен от малко видове. Освен картъла в тях се срещат незначителен брой
житни и бобови. Разнотревието е малко по-добре представено и има колебливо видово, тегловно и
процентно участие.

2.1.1 Acоциация Nardus stricta (картъл)

Това е най-широко разпространената асоциация в Народен Парк Централен Балкан. Тя заема
предимно билата, но се среща и по склоновете, а също и по заравнените, сравнително сухи терени.
Големи пространства от нея има в района на хижа Бенковски, вр. Вежен, Беклемето - хижа Дерменкая,
вр. Амбарица, вр. Ботев, вр. Юрушка грамада, вр. Параджика, вр. Триглав (Кадемлията), Равнец -
Сините камъни, Жабата, Лабодалъка и др.

2. ТИПОВЕ ПАСИЩА
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Доминантия вид - картълът съставлява 60-85% от тревостоя, но има малки размери и
тегловното му участие заедно с другите житни съставлява 60-75% от общата тревна маса.

Картълът е многогодишно плътно-туфесто растение. Развива туфа с множество приосновни,
нишковидни, четиновидно завити листа и няколко тънки, твърди стебла, високи 10-30 см. Освен
картълът за формирането  чима на асоциацията имат значение и следните житни: Agrostis capillaris,
Lerchenfeldia flexuosa, Festuca dalmatica, Festuca airoides, Anthoxantum odoratum
и др.

Бобовите са слабо представени. Най-често се срещат: Chamaespartium sagittale и
Chamaecytisus heuffelii, по-рядко червена и бяла детелина. Когато бобовите са храстовидни,
тогава тегловното им участие е значително - 10-15 (20)%, но те обикновено не се пасат.

Разнотревието е представено най-често от Potentilla ternata, Campanula alpina, C.
Velebitica, Alchemilla flabellata, Stellaria graminea, Asperula capitata, Achillea
millefolium, Thymus longicaulis, Bruckenthalia spiculifolia, Vaccinium myrtillus, V
uliginosum, V. vitis idaea, Crocus veluchensis, Colchium autumnale, Ranunculus
montanus, Verbascum sp. и др.

Тегловното участие на разнотревието е най-често 6-10%, но когато е представено от
едроразмерни и храстовидни видове този процент е значително по-голям. В много от картъловите
пасища се среща сибирската хвойна, която на много места заема големи територии.

Хоризонталната структура на асоциацията е еднородна, а проективното покритие - голямо, 96-
100%.

Най-често срещаните отровни растения са: есенния минзухар и планинското лютиче.
Добивите са 600-800 кг/дка зелена маса за един сезон.
Проби за анализи са взети през месеците юни и август през 1995 год. от района между хижите

Незабравка и Дерменкая (1 500 м.н.в.)1 и над хижа Бенковски (1 500 м.н.в.); и през 1996 год.  югоизточно
от хижа Амбарица (1 550 м.н.в.) и през август под вр.Малък кадемлия (1 920 м.н.в.).

Съдържанието на суров протеин в изследваните проби, взети във фаза изкласяване и зрелост е
7.36-14.50%, на целулозата - 22.31-29.59%, на пепелите - 4.57-7.11% и на мазнините - 1.96-4.79% от
абсолютно сухото вещество. Съдържанието на аминокиселините в пробите от 1996 год. от абсолютно
сухото вещество е представено в таблица N 2.

2.1.2 Acоциация Nardus stricta - Agrosis capillaris (картъл - обикновена полевица)

И тази асоциация е широко разпространена в Централен Балкан. По-големи пространства, заети
от нея има в района на хижа Свищи плаз, хижа Паскал, над хижа Бенковски, вр. Вежен, вр. Мазалат -
било Зеленика, вр. Амбарица, склоновете на вр. Ботев, вр. Триглав, Равнец и др.

Субдоминантът - обикновената полевица развива туфа, от която израстват множество листа и
тънки стъбла, които са слабо облистени. Обитава умерено влажни почви. Широко е разпространена
в предпланинските и планинските ливади и пасища. Понася умерено отъпкване.

Освен двата основни компонента в изграждането на асоциацията участват и следните житни:
Anthoxantum odoatum, Festuca dalmatica, Lerchenfeldia flexuosa, Cynosurus cristatus,
Triodia decumbens и др.

Бобовите са представени предимно от червената, бялата и златистата детелина, звезданътр
прещипътр зановецът идр.

От разнотревието са установени: Potentilla ternata, Bistorta major, B. vivipara, Thy-
mus longicaulis, Alchemilla subcrenata, Asperula capitata, Antenaria dioica,
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Campanula alpina, C. sparsa, Viola balcanica, Meum athamanicum, Achillea millefolium,
Luzula multiflora, Hypericum maculatum, Hieracium pilosella, Silene roemeri, Taraxacum
officinale, Colchium autumnale, Ranunculus montanus и др. Последните два вида са
отровни.

Хоризонталната структура на асоциацията е хетерогенна, а проективното покритие  - 95-98%.
Процентното участие на житните е 60-75%, на бобовите -1-3%, а на разнотревието -30-40% тегловно
участие.

Добивите са от 1 000 до 1 400 кг зелена маса от декар.
Проби за анализ са взети през юли - август 1995 год. от склоновете на планината, източно от

хижа Паскал (1 650 м.н.в.), над хижа Бенковски (1 650 м.н.в.) и било Зеленика (1 550 м.н.в.) и през
август 1996 год. от ридът Равнец (1 500 м.н.в.).

В изследваните проби суровият протеин е 7.31-10.76% от абсолютно сухото вещество, целулозата
- 28.14-31.34%, пепелите - 5.49-9.25%, мазнините - 3.65%. Аминокиселините са в границите 0.03%
(цистин) - 0.85% (глутаминова киселина) от абсолютно сухото вещество (таблица N 2).

2.1.3 Acоциация Nardus stricta - Fectuca rubra (Картъл - червена власатка)

Тази асоциация има ограничено разпространение в Централен Балкан. Среща се най-често в
понижените участъци - падините, подножието на билата, които имат по-богата и свежа почва. По-
обширни територии от нея са установени в района на хижа Момина поляна, хижа Планински извори,
южно от хижа Амбарица, над хижа Левски, вр. Триглав, рид Равнец, вр. Черната могила и други.

Субдоминантът - червена власатка е добро фуражно, рехавотуфесто  растение, което развива
предимно приосновни листа и няколко слабо облистени стебла, високи 30-60 см. Понася доста добре
отъпкването и пашата. След изпасване (респективно коситба) бързо подраства. Предпочита
дренирани , умерено влажни почви, богати на хранителни вещества.

Освен доминанта и субдоминанта тук се срещат още следните житни: Anthoxanthum
odoratum, Agrostis capillaris, Fectuca dalmatica, F. nigrescens, Deschampia caespitosa,
Triodia decumbens и др.

Бобовите са червена и бяла детелина, звездан, прищип и др.
От разнотревието най-често срещани са: Bistorta major, B. vivipara, Potentilla ternata,

P. erecta, Viola balcanica, Luzula multiflora, Meum athamanticum, Achillea
millefolium, Alchemilla flabellata, Plantago lanceolata, Thymus longicaulis, Taraxa-
cum officinale, Campanula epigaea, Ranunculus montanus, Colchium autumnale и
др. Последните два вида са отовни.

 Хоризонталната структура на асоциацията е хетерогенна, а проективното покритие е 80-95%.
Характерни за асоциацията са сезонните аспекти, но при редовно изпасване от животните те не се
появяват.

Добивите са 1 000 - 1 300 кг зелена маса на декар.
Проби за анализи са взети през юли, 1995 год. от районът на хижа Планински извори (1 960

м.н.в.); и юли, 1996 год. над хижа Левски (1 920 м.н.в.) и август 1 996 год. от районът рид Равнец -
Черната могила (1 930 м.н.в.).

Суровият протеин в изследваните проби 7.31-12.00%, целулозата - 28.59-31.06%, пепелите 3.89-
6.00% и мазнините - 2.91-3.10% от абсолютно сухото вещество. Аминокиселините са в границите 0.02
- 0.03 цистин и 0.70 - 0.99% от сухото вещество за глутаминова киселина (таблица N 2).

2. ТИПОВЕ ПАСИЩА
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2.1.4 Асоциация Nardus stricta - Lerchefeldia flexuosa (Картъл - къдрава пластица)

Субдоминантът - къдравата пластица обича сухи до умерено влажни почви и най-често
съжителствува с картъла. Тя понася отъпкването и пашата, но не понася засенчването и също е ниско
добивна. Развива туфа и предимно приосновни листа, които са тесни и нишковидно завити и няколко
слабо облистени стебла. Пасе се добре от животните.

По-големи находища от тази асоциация са установени под вр. Безименен, над хижа Бенковски,
по склоновете на вр. Вежен, между вр. Купена и вр. Амбарица, в местността Куманица и др.

Освен  доминанта и субдоминанта от житните се срещат още: Festuca dalmatica, Koeleria
lobata, Sesleria latifolia, Agrostis capillaris, Helictotrichon (Avenula) pubescens и др.

Бобови са: Chamaespartium sagittale, Chamaecytisus heuffolii, Trifolium campestre,
T. repens, T. pratense и др.

Разнотревие: Hieracium pilosella, Bruckenthalia spiculifolia, Arinos suaveolens,
Asperula capitata, Achillea milefolium, Plantago carinata, Viola tricolor, V. balcanica,
Taraxacum officinale, Thymus longicaulis, Heliantemum nummularium, Vaccinium
myrtillus, рядко Rodax alpestre и др.

Отровни са Ranunculus montanus, R. polyanthemos и Colchicum autumnale.
Хоризонталната структура на асоциацията е хетерогенна, а проективното покритие около 95-

98%.
Средните добиви са между 900 - 1 200 кг зелена маса от декар.
Проба за анализи е взета през юли 1995 год. от района Изгорялата река, между хижите Незабравка

и Дерменкая (1 500 м.н.в.) във фаза цъфтеж. Съдържанието на суров протеин е 11.50%, мазнините -
4.03%, на целулозата - 26.32% и на пепелите - 8.29% от абсолютното сухо вещество. Аминокиселини
не са изследвани.

2.1.5 Асоциация Nardus stricta - Juncus trifidus (Картъл - триделна дзука)

Субдоминантът - триделната дзука се отнася към т. нар. кисели треви, които се приемат като
груби и с лоши фуражни качества. Триделната дзука е плътно-туфесто растение, с късо пълзящо
коренище и множество слабо облистени стъбла, високи 10-15 см. Расте на бедни, скалисти, каменливи
почви, често със скални излази, на труднодостъпни места. На много места картълът и триделната
дзука имат почти еднакво обилие, а твърде често триделната дзука образува и чисти асоциации.

По-големи находища на асоциацията са установени по югоизточния склон на вр. Вежен, по
северните склонове на вр. Ботев, при Видимския джендем, по южните склонове на вр. Триглав,
северните склонове на вр. Росоватец и между вр. Малък Кадемлия и вр. Мазалат.

Съставът на асоциацията е беден на видове. От житните се срещат: Sesleria comosa,
Lerchenfeldia flexuosa, Helictotrichon versicolor и др.

Бобовите са най-често храсти или полухрасти - прещип, различни видове зановец.
От разнотревието са установени: Thymus logicaulis, Senecio carpaticus, Potentilla

ternata, Campanula alpina, Thymus balcanus, Crocus velochensis, Vaccinum
uliginosum, V. vitis idaea, V. myrtillus, Plantago carinata, Acinos alpinus, Homogyne
alpina и др.

На много места сибирската хвойна има значително участие.
Хоризонталната структура е сравнително еднородна, а проективното покритие - 70-85%.

Продуктивността е ниска - 500 - 800 кг зелена маса от декар за сезон.
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Проби за анализ са взети през юли, 1995 год. от югоизточния склон на вр. Вежен (1
900 м.н.в.) и към края на август, 1996 год. от местността Русалиите.

Съдържанието на суров протеин в пробите е8.26%-9.13%, на целулоза -29.59-29.82%, на пепелите
4.36-7.64% и на мазнините - 4.44%. Аминокиселините са в границите от 0.02% за цистин и 0.82% за
глутаминовата киселина от абсолютно сухото вещество (таблица N 2).

2.2 Тип Agrostis capillaris (обикновена полевица)

Доминантния вид в този тип пасище - обикновената полевица е рехавотуфесто житно растение.
Развива късо коренище, туфа от множество приосновни, плоски или жлебовидно сплетени листа и
наколко слабо облистени стебла, високи 30-50 см. Предпочита терени с по-свежи, умерено влажни
средно мощни до мощни почви. Нейните асоциации се срещат на места с различен наклон и различно
изложение, но най-добре се развиват по понижените и сравнително заравнени места - подножието
на върховете, долините на потоците и др. Обикновената полевица понася добре пашата и
отъпкването, но при интензивна паша отстъпва доминиращата роля на други видове.

По-големи територии от този тип пасище са установени в района на хижа Свищи плаз, хижа
Момина поляна, хижа Планински извори, по склоновете на върховете Вежен, Безимен, Юмрука, Ботев,
Равнец, Жълтец, Ушите, Триглав, Куклите, Пеещи скали и др.

От установените 5 асоциации на този тип пасище, ще разгледаме само три:
1. Agrostis capillaris (обикновена полевица)
2. Agrostis capillaris - Nardus stricta (обикновена полевица - картъл)
3. Agrostis capillaris - Lerchenfeldia flexuosa (обикновена полевица - къдрава

полевица)

2.2.1 Асоциация Agrostis capillaris (обикновена полевица)

Характерна особеност на доминанта - обикновената полевица е, че развива слаба коренова
система и къси, почти повърхностни коренища. Поради това тя е слабо конкурентна на съпътстващите
видове и асоциацията се характеризира със сравнително голямо разнообразие.

От житните се срещат още:Nardus stricta, Festuca rubra, F. nigrescens, Cynosurus
cristatus, Anthoxanthum odoratum, Lerchenfeldia flexuosa, Poa ursina и др.

Бобовите са представени най-често от бялата и червената детелина, зановецт, прещипът, рядко
и други видове.

Разнотревието е  доста богато на видове. Най-често срещаните видове са: Campanula sparsa,
Gentianella bulgarica, Rumex alpinus, Rumex acetosella, Hieracium pilosella, Achil-
lea millefolium, Alchemilla plicatula, Asperula capitata, Viola balcanica, Bistorta
major, B. vivipara, Hypericum maculatum, K. perforatum, Galium verum, Carlina
vulgaris, Crepis sp., Verbascum longifolium, Acinos alpinus, Crocus
veluhensis,Ligusticum mutelina, Ranunculus montanus, R. Polyanthemos, Colchium
autumnale  и др. Последните три вида са отровни растения.

Хоризонталната структура на асоциацията е най-често хетерогенна, а проективното покритие
е 95-98%.Наблюдава се (ако не се изпасва) приземен етаж от приосновните листа на житните и
съпътстващите видове, среден етаж от стъблата на житните и срено размерните видове на
разнотревието и горен етаж - от високите представители на разнотревието.

Проби за анализ са взети през юли 1995 год. от подножието на вр. Ушите (1 550 м.н.в.) и над

2. ТИПОВЕ ПАСИЩА
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Розинската мандра (1 800 м.н.в.) и през август, 1996 год. от западния склон на рид Куклите
(1 840 м.н.в.).

Суровият протеин в анализираните проби е 7.13-12.06%, на целулозата -  26.29-31.22% и на
пепелите - 4.21-6.99% и мазнините - 3.75%. Аминокиселините са между 0.02% за цистина и 0.67% за
глутаминовата киселина от абсолютното сухо вещество (таблица N 2).

2.2.2 Асоциация Agrostis capillaris - Nardus stricta (обикновена полевица - картъл)

Освен доминанта и субдоминанта, в изграждането на чима на асоциацията участват и следните
житни: Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lerchenfeldia flexuosa, Festuca
dalmatica, F. nigrescens, F. balcanica и др.

Бобови са представени предимно от бялата и златистата детелина, зановецът, прещипът, рядко
от други видове.

Разнотревие: Thymus longicaulis, Plantago carinata, Plantago lanceolata, Bistorta
major, Acinos alpinus, Rumex acetosella, Potentilla ternata, Bruckonthalia spiculifolia,
Vaccinium myrtillus, Ranunculus montanus,R. polyanthemos, Viola montana, V.
balcanica, Hieracium pilosella, Verbascum sp.,Campanula alpina, Campanula alpina,
Crepis sp., Colchicum autumnale и други.

Отровни са лютичетата и есенния минзухар.
Хоризонталната структура е хомогенна, а проективното покритие 80 -95%.
За един сезон се получава 900 - 1 100 кг зелена маса за декар.
По-компактни площи от тази асоциация са установени около хижа Планински извори и под

врърховете  Безимен, Триглав, Жълтец, Равнец.
Проби за анализ са взети през август, 1996 год. от северните склонове на вр. Триглав (1 800

м.н.в.).
Суровият протеин е 8.00%, целулозата - 32.23%, пепелите - 5.12%, а аминокиселините са в

границите от 0.04% за цистина и 0.72% от сухото вещество за аспаргиновата киселина.

2.2.3 Асоциация Agrostis capillaris - Lerchenfeldia flexuosa (обикновена полевица - къдрава
пластица)

Тази асоциация се среща обикновено на слабо наклонени участъци, със сравнително дълбока
почва.  Проучена е в района на Вежен, Юмрук, Жълтец, Пеещи скали.

Освен от обикновената полевица и къдравата пластица житните са представени и от следните
видове: Festuca dalmatica, F. nigrescens,  Anthoxanthum odoratum, Lerchenfeldia
flexuosa, Cynosurus cristatus, Triodia decumbens.

От бобовите най-често се срещат бялата и червената детелина, прещипът, зановецът (рядко) и др.
Най-често срещаните от разнотревието са Heracium pilasella, Acinos alpinos, Luzula

luzuloides, Viola balcanica, V. montana, Campanula expansa, Alchemilla plicatula,
Gentianella bulgarica, Crocus veluchensis, Rumex acetosella, Verbascum sp., Hyperi-
cum maculatum, H. quadrangulum, Achillea millefolium, Vaccinium myrtillus, Thy-
mus longicaulis, Ranunculus montanus, Colchicum autumnale и др. Последните два
вида са отровни.

Проективното покритие е 85-95%, а хоризонталната структура - хетерогенна.
Добивите са от порядъка 900 - 1 200 кг зелена маса от декар за сезон.
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Проби за анализ са взети през юли и август 1995 год. от района на върховете Вежен
(1 600 м.н.в.), Безимен (1 750 м.н.в.), Юмрука ( 1 750 м.н.в.); и през август 1996 год. от
района на вр. Пеещи скали (1 600 м.н.в.), хижа  Извора, над гр. Златица.

Суровият протеин в изследваните проби е 8.33-11.08%, целулозата - 31.01-33.41%, пепелите 4.59-
6.78% и аминокиселините са в границите от 0.02% за цистин до 0.85% за глутаминовата киселина от
абсолютно сухото вещество.

2.3 Тип Festuca rubra - Чевена власатка

Основният строител на този тип пасище - червената власатка е многогодишно рехаво-туфесто
растение. Обича свежи, умерено влажни, сравнително дълбоки почви. Развива късо, пълзящо
коренище, туфа от множество приосновни, плоски или жлебовидно приосновни листа и няколко
слабо облистени стъбла, високи 30-50 см.

В Народен Парк Централен Балкан този тип пасище  е представено  с няколко асоциации, които
имат сравнително ограничено разпространение. Ние сме описали 3 асоциации от районът на хижите:
Момина поляна и Планински извори, между върховете Вежен и Юмрука, хижа Добрила, хижа Тъжа,
хижа Рай, между върховете Левски и Купена в местностите Баш мандра, Куманица, Корубашица,
Кадемлийско дере и др.

2.3.1 Асоциация Festuca rubra - червена власатка

Тази асоциация е установена в районът на хжите Момина поляна, Планински извори, между
върховете Амбарица и Купена, край хижа Добрила, хижа Рай, местностите Куманица, Жабата и др.

Освен червената власатка, чимът на асоцияцията се формира  и от следните житни видове:
Festuca nigrescens, F. Dalmatica, Nardus stricta, Agrostis capillaris, Anthoxantum
odoratum, Cynosurus cristatus и др.

Бобовите са представени обикновено от бялата и хибридната детелина, рядко от прещипът,
зановецът и др.видове.

Най-срещаните видове от разнотревието са следните: Rumex acetosa, R. alpinus, Potentilla
ternata, Alchemila plicatula, Bistorta major, Thymus vandasii, Achillea millefolium,
Carex curvula, Campanula sparsa, C. velebiticaq Hypericum perforatum, Luzula
italica, L. sudetica, Crocus veluchensis, Verbascum sp., Ranunculus montanus, Col-
chicum autumnale и др.

 Отровните видове са представени от мразовеца и лютичето.
Хоризонталната структура на асоциацията обикновенно е хетерогенна, а проективното

покритие е 90-98%.
Добивите са от 1 200 до 1 600 кг зелена маса на декар.
Проби за анализ са взети през август 1996 год. на около 1.5 км. югоизточно от хижаа Добрила (1

750 м.н.в.) и на около 4-5 км. западно от хижа Рай (1 700 м.н.в.).
Съдържанието на суров протеин в изследваните проби е 8.62-10.81%, на целулозата - 31.05-31.15%,

на пепелите - 4.84-8.62%, на мазнините - 1.98%, а аминокиселините са в границите 0.02-0.03% от
абсолютно сухото вещество за цистина и 0.88-1.10% за глутаминовата киселина.

2. ТИПОВЕ ПАСИЩА



16

ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА

2.3.2 Festuca rubra - Lerchenfeldia flexuosa ( червена власатка - къдрава пластица)

Наред с двата основни компонента в изграждането на чима на асоциацията участват и
следните житни: Nardus stricta, Festuca nigrescens, Anthoxantum odoratum, Cynosurus
cristatus, Poa ursina и др.

 От бобовите най-често се срещат следните видове: бяла и хибридна детелина, прещипът,
зановецът и др.

Представители на разнотревието са: Hieracium pilosella, Crepis sp., Thymus vandasii,
Thymus longicaulis, Acinos alpinos, Bistorta major, Potentilla ternata, P. argentea,
Veronica chamaedris, Hypericum perforatum, Alchemilla flabellata, Crocus
veluchensis, Ranunculus montanus, Colchium autumnale идр. Последните два вида са
отровни.

Хоризонталната структура е хомогенна, а проективното покритие е 90-95%.
От един декар се получава 1 000 - 1 400 кг зелена маса за сезон.
По-големи площи от тази асоциация са установени под врърховете Вежен, Амбарица, Равнец -

Черната могила, хижа Тъжа, Кадемлийското дере.
Проби за анализ са взети през месец август 1996 год от северния склон на вр. Амбарица (1 700

м.н.в.) и на 2-3 км. западно от хижа Тъжа (1 670 м.н.в.)
Суровият протеин в анализираните проби е 7.19-13.88%, на целулозата - 31.60-34.03%, на пепелите

- 5.18-5.56% и на мазнините - 2.15%. Аминокиселините са в границите на 0.02-0.03% за цистина и 0.60-
1.71% от абсолютно сухото вещество за глутаминовата киселина (таблица N 2).

2.3.3 Festuca rubra - Poa ursina (червена власатка - меча ливадина)

Субдоминантът мечата ливадина е туфесто растение с късо коренище. Развива туфа от плоски
или слабо жлебовидни приосновни листа и няколко слабо облистени стъбла, високи 20-40 см. Обича
умерено влажни, свежи почви.

За изграждане на асоциацията наред с двата основни компонента имат значение и следните
житни: Festuca dalmatica, Festuca nigrescens, Agrostis capillaris, Anthoxantum
odoratum, Cyosurus cristatus, Nardus stricta, Lerchenfeldia flexuosa и др.

От бобовите по-характерни са бялата и хибридната детелина, прещипът и зановецът, но понякога
бобовите липсват.

Разнотревието най-често е представено от: Luzula sudetica, Luzula italica, Potentilla
ternata, Bistorta major, Hieracium pilosella, Thymus longicaulis, Veronica chamaedris,
Bruckenthalia spiculifolia, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Verbascum
sp., Campanula velebitica, Meum mutelina, Ranunculus montanus, Colchium
autumnale и др. Последните два вида са отровни.

Хоризонталната структура на асоциацията е най-често хомогенна, проективното покритие е
90-96%.

От декар се получава 1 200 - 1 600 кг зелена маса за сезон.
Асоциацията има ограничено разпространение в Централен Балкан. По-големи площи са

установени югоизточно от хижа Добрила, по билната част над хижа Левски, на около 1ч. западно от
хижа Рай (местност Баш мандра) и др.

Проба за анализ е взета през август , 1996 год. от района на Баш мандра (1 800 м.н.в.) и др.
Съдържанието на суров протеин е 8.50%, на целулозата - 29.16% на пепелите - 5.69%.
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Съдържанието на аминокиселините е в границите 0.03 за цистин и 0.76% за глутаминова
киселина.

2.4 Тип Lerchenfeldia flexuosa (къдрава пластица)

Основният компонент на този тип пасище - къдравата пластица е растение с широка екологична
амплитуда. Най-често се среща в сечища, ветровали, горски поляни и високопланинските пасища.
На опожарени места играе пионерна роля, защото е едно от първите растения, които заемат
опожарената площ. Това се потвърди и при нашите наблюдения. Расте, както на сухи, така и на
умерено влажни почви. Не е взискателна по отношение на почвената реакция. Понася добре пашата
и отъпкването от селскостопански животни. Често съжителствува с картъла, плътнотуфестите
власатки и боровинките. Тя е повсеместно разпространена във високопланинската зона на Централен
Балкан, но въпреки това нейните асоциации заемат ограничени площи. Асоциации от този тип пасище
са установени в района на върховете Вежен, Купена, Триглав, Параджика, Юрушка грамада,
Атанастепе, хижа Тъжа и други. Проучени са две пасищни асоциации:

1. Lerchenfeldia flexuosa - Nardus stricta и
2. Flexuosa - Agrostis capillaris

2.4.1 Асоциация Lerchenfeldia flexuosa -  Nardus stricta ( Къдрава пластица - картъл)

Двата основни компонента на асоциацията - къдравата пластица и картълът имат еднакви
изисквания относно екологичните фактори. Развиват се добре и на умерено влажни и на сухи почви,
понася добре пашата и отъпкването, развиват повърхностна коренова система (във връзка с
микотрофното им хранене), не понасят засенчването и др.

Освен къдравата пластица и картъла в изграждането на чима на асоциацията участват и следните
житни: Festuca riloensis, F. supina, Anthoxantum odoratum, Agrostis capillaris, Sesleria
comosa и др.

От бобовите най-често се срещат бялата и хибридната детелина, прещипът и др.
Разнотревието е представено от следните видове: Hieracium pilosella, Bruckentalia

spiculifolia, Vaccinium mirtillus, V uliginosum, V. vitis idaea, Acinos suaveolens,
Plantago carinata, Viola montana, Viola tricolor, Thymus longicaulis, Asperula
capitata, Hypericum quadrangulum, Antenaria dioica, Crocus veluchensis, Colchium
autumnale и др. Последният вид е отровен.

Хоризонталната структура на асоциацията е хетерогенна, а проективното покритие е 90-95%.
За сезон зелената маса е от порядъка  900 - 1 200 кг на декар.
По-големи площи са установени в районите на върховете Вежен, Триглав, Юрушка грамада,

хежа Тъжа и др.
Проби за анализ са взети през месец август 1996 год. от склоновете на вр. Триглав и района на

хижа Тъжа - местността Пашовица (1 600 м.н.в.)
Суровият протеин в изследваните проби е 6.50-7.88%, целулозата - 30.39-34.07%, пепелите - 4.80-

5.35%. Аминокиселините са в границите на 0.03% от абсолютно сухото вещество за цистина и 0.52%
за глутаминовата киселина.

2. ТИПОВЕ ПАСИЩА
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2.4.2 Асоциация Lerchenfeldia flexuosa - Agrostis capillaris (Къдрава пластица -
обикновена полевица)

Освен доминантът и субдоминантът за тази асоциация са характерни следните житни:
Festuca dalmatica, F. nigrescens, F. riloensis, Bellardiochloa violacea, Nardus stricta и
др.

Участието на бобовите  е незначително, като най-често бялата и златистата детелина, прешипът
и по-рядко други видове.

От разнотревието ще посочим: Thymus longicaulis, Acinos alpinus, Campanula
velebitica, C.alpina, Hieracium pilosella, Viola montana, Vaccinium myrtillus, V.
uliginosum, Bruckenthalia spiculifolia, Crocus veluchensis, Plantago carinata, Col-
chicum autumnale, Ranunculus montanus и др. Последните два вида са отровни растения.

Хоризонталната структура на асоциацията е хетерогенна, а проективното покритие е 80-90%.
За един сезон се получава 900-1 200 кг зелената маса от декар.
Проби за анализ са взети през юли, август 1995 год. от югоизточния склон на вр. Вежен (1 900

м.н.в.) и над местността Въртопа (1 850 м.н.в.).
Суровият протеин в анализираните проби е 10.00-10.94%, на целулозата - 28.98-32.11% и на

пепелите 3.72-4.43% от абсолютно сухото вещество.

2.5 Тип Festuca balcanica - старопланинска власатка

Този тип пасище е представен само от една асоциация.

2.5.1 Асоциация Festuca balcanica - старопланинска власатка

Тази асоциация има по-широко разпространение в източнатаполовина на Народния Парк. В
западната част е установена по североизточния склон на вр.Болуваня и на още няколко пункта, но
обикновено на обрастли със сибирска хвойна места. Край хвойновите храсти власатката се чувства
най-добре. В източната половина на парка тази асоциация е установена по северните склонове на
вр. Ботев, по вр. Равнец, в района на хижа Мазалат и др.

Едификаторът- старопланинската власатка е плътно-туфесто растение, което развива туфа от
множество приосновни листа дълги 40-50 см. И няколко груби слабо облистени стъбла, високи до 60
см. Расте както на силикатни, така и на варовити терени. Други житни, които изграждат чима на
асоциацията са: Lerchenfeldia flexuosa, Calamagrostis arundinaceae, Sesleria comosa,
Anthoxantum odoratum и др.

Бобовите треви почти не се срещат или са представени от храстовидни представители като
зановец и други.

Разнотревието е представено сравнително добре. Най-често се срещат: Bistorta major,
Campanula velebitica, C. epigea, Hypericum maculatum, Homogine alpina, Senecio
carpaticus, Geum montanum, Potentilla crantzii, Potentilla rupestris, Silene roemeri,
Geranium sylvaticum, Hieracium pannosum, Doronicum sp., Cirsium appendiculatum
и др.

Храстите Juniperus sibirica, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Genista sp. са
обикновени за асоциацията. Хвойната много често има голямо участие, но когато нейните индивиди
са млади не указват съществено влияние върху власатката.

Хоризонталната структура на асоциацията е хетерогенна, а проективното покритие е 80-90%.
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От 1 декар се получава 1 200 - 1 600 кг зелена маса.
Проби за анализ са взети през месец август 1996 год. от северозападния склон на връх Ботев (2

180 м.н.в.) и между върховете Амбарица и Купена (1 800 м.н.в.), а също и източно от хижа Мазалат (1
600 м.н.в.).

Суровият протеин в изследваните проби е 7.81-15.56%, целулозата е 26.97-32.20%,  пепелите -
4.12-4.64%, а мазнините - 2.56%. Аминокиселините са между 0.04-0.05% за цистина и 0.048-2.11 за
глутаминовата киселина (таблица N 2).

2.6 Тип Belardiochloa violaceae - виолетова белардиохлоа

Проучена е само една асоциация.

2.6.1 Belardiochloa violaceae - виолетова белардиохлоа

Едификаторът - виолетовата белардиохлоа е плътно-туфесто растение, което развива туфа от
приосновни листа, които са четиновидно завити и няколко стъбла, високи 30-60 см. Разпространена
е в планинския и високопланинския пояс на наклонени терени, с плитки, каменливи почви, където
често се наблюдават скални излази. Наред с едификатора в изграждане на асоциацията се срещат и
следните житни треви: Festuca dalmatica, Festuca nigrescens, Lerchenfeldia flexuosa,
Calamagrostis arundinaceae, Anthoxantum odoratum, рядко и други видове.

От бобовите най-често се срещат: Chamaecytisus heffelii, Trifolium hibridum,Trifolium
alpestre.

Разнотревието е сравнително добре представено. Най-често срещани са: Hieracium pilosella,
Plantago carinata, Thymus balcanus, Hypericum perforatum, Teucrium chamaedrys,
Veronica chamaedrys, Viola montana, Thlaspi alpinum, Dianthus petraeus, Carlina
vulgaris, Rumex acetosa, Campanula epigea, Cirsium appendiculatum, Verbascum
sp., Silene roemeri, Crocus veluchensis, Colchium autumnale.

Проективното покритие е 65-80-95%, а хоризонталната структура на асоциацията е нееднородна.
От декар за сезон се получава средно 850 - 1 200 кг зелена маса.
По-широко разпространение асоциацията има в източната половина на парка. Установена е в

района на хижите Планински извори, Левски, ридът Равнец, района на върховете Ботев, Триглав,
Жълтец, по горното течение на Стара река и др.

Проби за анализ са взети през месец юли 1995 год. от хижа Планински извори (1 960 м.н.в.) и
през август 1996 год. от района на връх Жълтец (1 700 м.н.в.) и седловината между хижа Левски и рид
Равнец (1 850 м.н.в.).

Съдържанието на суров протеин е 7.56-9.94%, на мазнините - 4.80, на целулозата - 29.92%-34.46%,
а на пепелите - 5.14-6.17%. Аминокиселините са между 0.04% от абсолютно сухото вещество за цистина
и 0.66-0.96% за глутаминовата киселина (таблица N 2).

2.7 Тип Sesleria latifolia (широка гъжва)

От установените 4 асоциации от този тип пасище сме проучили само една.

2. ТИПОВЕ ПАСИЩА
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2.7.1 Асоциация Sesleria latifolia (широколистна гъжва)

Тази асоциация е характерна за билните части или склоновете с наклон 40о. Почвите
обикновено са плитки, водопропускливи, предимно варовити. Установена е в района на
вр.Сиврията, между хижа Дерменкая и заслон Орлово гнездо, местностите Куманица,
Атанастепе и др.

От житните освен широколистната гъжва се срещат: Koeleria lobata, Lerchenfeldia
flexuosa, Festuca dalmatica, F.nigrescens, Poa bulbosa и др.

Бобовите са представени от бялата и златистата детелина, звездана, прещипа.и др.
Разнотревието е богато и представено най-често от: Luzula uniflora, Helianthemum

nummularium, Rodax alpestre, Dianthus kitaibelii, Peucedanum vittijugum,
Alchemilla flabellata, Cerastium banaticum, Primula veris, Minuartia sp., Ranuncu-
lus montanus, Centaurea triumfetii, Potentilla ternata, Hieracium hoppeanum, Ve-
ronica chamaedrys, Hypericum perforatum, Iberis saxatile, Plantago lanceolata,
Laserpitium siler, Viola balcanica, Linum uninerve, Vaccinium myrtillus, V. vitis idaea,
Ranunculus montanus, Colchicum autumnale и др. Последните два вид са отровни.

Проби за анализ са взети във фаза цъфтеж от района на заслон Орлово гнездо (1 500 м.н.в.) и
под връх Сиврията (1 700 м.н.в.) през юли 1995 год.

Суровият протеин е 8.88-10.50% от абсолютно сухото вещество, мазнините - 4.25%, целулозата -
26.27-30.32% и пепелите 6.23-6.56% (таблица N 2).

2.8 Тип Agrostis rupestris - скална полевица

2.8.1 Асоциация Agrostis rupestris - скална полевица

Скалната полевица е плътно-туфесто растение. Обитава каменливи и скалисти места с плитка
почва, където често се наблюдават скални излази. Развива туфа от нишковидно, четиновидно завити
листа и тънки, слабо облистени стебла, високи 10-30 см.

Освен скалната полевица във формирането на асциацията участват и следните житни: Festuca
airoides, Lerchenfeldia flexuosa, Bellardiochloa violaceae, Nardus stricta, Poa ursina и
други.

 Бобовите се срещат по изключение, най-често видове зановец.
От разнотревието са установени: Campanula alpina, Primula minima, Potentilla

rupestris, Veronica belioides, Jasione montana, Scleranthus neglectus, Anthennaria
dioica, Hieracium schmidtii, Dianthus microlepis, Juncus trifidus, carex kitaibeliana,
C. caryophylea, Crocus veluchensis и други.

Често се срещат храсти и полухрасти, например: Juniperus sibirica, Vaccinium myrtillus,
V. uliginosum, V. vitis idaea, Bruckentalia spiculifolia и др.

 Чимът на асоциацията е разкъсан. Проективното покритие е 60-85%, а хоризонталната структура
- нееднородна. Най-често се наблюдава приземен етаж от листа на житни и ниско разнотревие.

От декар се получава 400 - 650 кг зелена маса за сезон.
 По-големи площи са установени в района на върховете Вежен, Безимен, рид Куклите, между

върховете Ботев и Равнец, връх Триглав, местността Лабодалъка и върховете Мазалат - Пеещи скали.
 Проби за анализ са взети през месец август 1996 год. от района между върховете Ботев и Равнец

(2 150 м.н.в.) и над хижа Левски (1 520 м.н.в.).
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Суровият протеин в пробите е 7.94-8.81%, целулозата - 30.47-33.16, пепелите - 2.94-4.16%.
Аминокиселините са в границите 0.03 от абсолютно сухото вещество за цистина и 0.49-0.83% за
глутаминовата киселина.

2.9 Тип Calamagrostis arundinaceae - горски вейник

Този тип пасище е характерно за сечища, опожарени места и горски поляни. В безлесната зона
се наблюдава най-често в съседство с гората. Проучена е само една асоциация.

2.9.1 Calamagrostis arundinaceae - горски вейник

Горският вейник е многогодишно коренищно растение, което развива рехав чим. Стъблото е
грубо, 50-130 см. високо, а листата плоски или жлебовидни, широки 3-9 см.. Характеризира се с това,
че с напредване на вегетацията бързо загрубява. Преди изкласяването се пасе сравнително добре от
животните, а по-късно обикновено се отбягва. Наред с горският вейник в състава на асоциацията
участвуват и някои житни треви: Lerchenfeldia flexuosa, Festuca nigrescens, F. dalmatica,
Sesleria comosa, Anthoxantum odoratum и др.

Бобовите имат незначително участие и най-често са представени от храстовидни представители.
Разнотревието е бедно на видове. По-често срещани са: Hieracium pilosella, Potentilla

rupestris, Campanula epigea, Acinos alpinos, Thymus balcanus, Luzula luzoloides,
Luzula sudetica, Tanacetum corymbosum, Micelis muralis, Colchicum autumnale,
Vaccinium myrtillus и др.

Проективното покритие е 75-90%. Хоризонталната структура е хомогенна.
Добивите за сезон са 1 000 - 1 200 кг от декар.
Тази асоциация има ограничено разпространение в парка. Установена е в района на местността

Въртопа, върховете Вежен, Козя стена, Братаница, Триглав, Ботев, Паджика, Паниците, местността
Лободалъка и др., на неголеми територии.

Проби за анализ са взети през месец август 1996г. от района на вр. Ботев (2 300 м.н.в.) и южния
склон на вр. Параджика (1 700 м.н.в.).

Суровият протеин в пробите е 6.19-10.69%, целулозата - 28.24-32.31%, пепелите - 4.73-5.15%,
аминокиселините са в границите 0.02-0.03% от абсолютно сухото вещество за цистина и 0.44-0.89 за
глутаминовата киселина (таблица N 2).

Данните от химичния анализ на растителните проби, отразени  в таблица N 2 показват, че
пасищните асоциации в Народния Парк имат високо съдържание на целулоза - средно 30.26% от
абсолютно сухото вещество. Това съдържание варира в доста широки граници - от 22.31% за асоциация
Nardus stricta (10.06) и 34.46% за асоциация Belardiochloa violacea (септември). Около 63% от
пробите съдържат над 30% целулоза. С най-високо съдържание на целулоза се отличават пробите от
асоциациите Festuca rubra - Lerchenfeldia flexuosa - средно 32.82% и Lerchenfeldia flexuosa
- Nardus stricta - средно 32.23% от абсолютно сухото вещество, а с най-ниско Nardus stricta -
26.79% и Nardus stricta - Lerchenfeldia flexuosa - 28.32%. Ниският процент целулоза в тези
асоциации се дължи на ранното пробовзимане (10. 06. - 20. 07.) Процентът на целулозата е висок в
пробите от вр. Сиврията, билото Зеленика, вр. Юмрука, върховете Безимен, Равнец, Жълтец и Пеещи
скали, а най-нисък - от района заслон Орлово гнездо, хижа Незабравка и върховете Амбарица и
Купена.

Известно е, че в различни фази от развитието на растенията  съдържанието на целулоза е
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различно и се увеличава с течение на времето. Това потвърждават и анализите на проби
взети от една и съща асоциация - Nardus stricta , от едно и също място, но през различно
време (10. 06. и 01. 07.). Съдържанието на целулозата в пробата от 10.06. е 22.31%, а от
01.07. - 25.81%.

Съдържанието на суров протеин в анализираните проби е средно 9.02% от абсолютно сухото
вещество и варира от 6.19% за асоциация Calamagrostis arundinaceae до 15.56% за асоциация
Festuca balcanica. С най-високо съдържание на суров протеин в анализираните проби се отличават
пробите от асоциация Festuca balcanica - средно 11.87%, а с най-ниско от асоциация
Lerchenfeldia flexuosa - Nardus stricta - средно 7.19%. Най-високо е съдържанието на суров
протеин в пробите от района на върхавете Амбарица и Купена, хижите Незабравка и Дерменкая, вр.
Мазалат, вр. Планински извори, местността Розинска мандра.

Средно съдържанието на мазнините е 3.42%, но варира в границите от 1.96 до 4.80 от абсолютно
сухото вещество.

Пепелите са средно 5.40% от абсолютно сухото вещество и са в границите 2.94-9.25% от
абсолютно сухото вещество.

Средното съдържание на аминокиселините е в границите 0.03% за цистин и 0.87% за глутаминова
киселина, като цистинът е в границите 0.02-0.05%, а глутаминовата киселина - 0.47-1.55% от абсолютно
сухото вещество. Таблици N 3, 4 и 5 дават данни за химичния анализ на доминантните видове,
изследвани по български материали.

По наша преценка площите на пасищата в Централен Балкан без намесата на човека са
подложени на стесняване и ограничаване. Това се дължи на сибирската хвойна (Juniperus sibirica),
която е силно агресивен вид. По цялата територия на парка се наблюдава настъплението на хвойната.
На много места тя заема големи територии от бивши пасища, а същевременно се наблюдават единични
или на групи съвсем малки, няколкогодишни хвойнови храстчета в пасищата. Възрасните, напълно
развити растения от сибирска хвойна често са с диаметър 2 -3 метра и повече. В миналото, когато
имаше каракачански стада, овчарите сами водеха борба с хвойната, като я изгаряха. Тази дейност
сега е ограничена и затова хвойната разширява своята територия.

Освен чрез изгаряне  хвойната може да се унищожава и механизирано, чрез изрязване. Този
начин е неприложим за стръмните и скалисти терени. Независимо как ще се води борба с хвойната,
трябва да отбележим, че това мероприятие е нужно да се извършва организирано и контролирано.
Това се налага особено за стръмните терени и районите, близки до гората, защото на стръмните
терени се създават условия за ерозия, а в близост до гората има опасност от пожари.

3. ОЦЕНКА  НА ФУРАЖНИТЕ  КАЧЕСТВА НА
ДОМИНАНТИТЕ  ВИДОВЕ

Оценката се отнася за 23 вида, установени в пасищните асоциации по безлесната зона на
Централен Балкан. За 4 вида, а именно Alopecurus gerardii, Carex caryophyllea, Festuca
airoides, Koeleria penzesii не открихме данни, както в нашата, така и в чуждестранната
литература, с която разполагахме.
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3.1 Agrostis capillaris L. - обикновена полевица

Рехаво-туфесто растение, високо 45-50 см. Развива къси повърхностни коренища и
многобройни тънки слабо облистени стебла. Към почвата и влагата не е много взискателна.
Устойчива е на паша и отъпкване.

Съдържанието на суров протеин във фаза изкласяване е 3.51-15.77%, преди цъфтеж - 3.70-10.75%,
а в цъфтеж - 3.11-8.47% от абсолютно сухото вещество. Суровите влакнини са съответно - 6.39-28.71%;
10.98-32.02% и 11.52-33.03%. По наши данни: суров протеин 9.18%, целулозата -33.32% от абсолютно
сухото вещество.

В 1 сухо вещество се съдържат средно: Fe - 209 мг, Cu - 329 мг, Co - 0.23 мг, Zn - 42 мг и Mo - 1.4 мг.
В литературата, особено в чуждестранната, данните за фуражните  качества на обикновената

полевица са противоречиви. Нашите наблюдения потвърждават мнението на авторите, които приемат,
че тя е ценно фуражно растение, особено в млада възраст. Не е без значение факта, че след изпасване
(коситба) дава добър подраст. Пасе се с охота от животните. Приема се добре и като сено.

3.2 Bellardiochloa violacea (Bell.) Chick - Виолетова белардиохлоа

Многогодишно рехаво туфесто растение,  разпространено по сухите планински и
високопланински пасища, скални поляни и др. Развива сравнително големи туфи, с множество
нишковидни, четиновидно завити листа и няколко стебла, високи 10-50 см. Стъбловите листа са
плоски.

Съдържанието на суров протеин във фаза изкласяване е 4.72-17.28%, преди цъфтеж - 3.94-12.18%,
а в цъфтеж - 3.62-10.25% от абсолютно сухото вещество. Съдържанието на сурови влакнини е съответно
- 8.08-28.97%; 10.22-31.46% и 12.31-34.79% от абсолютно сухото вещество.

Химическият състав показва, че виолетовата белардиохлоа спада към добрите фуражни растения.
Подобно но повечето високопланински треви тя е бедна на сурова пепел и калций-сурова пепел
1.51-5.70% от абсолютно сухо вещество, в зависимост от фазата на развитие. Някои чужди автори
(Hegi) приемат, че тя е отлична, но само за коситба, защото не понася добре отъпкването и пашата.

В 1кг сухо вещество има средно: Fe - 238 мг, Mn - 121 мг, Cu - 4.2 мг, Co - 0.26 мг, Zn - 25 мг и Mo
- 1 мг.

3.3 Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. - Горски вейник

Многогодишно коренищно-рехаво туфесто житно растение. Стъблото е 60-130 см високо, а
листата са плоски, 0.5-1 см широки. Среща се по планински поляни, сечища, горски поляни. Има
добра продуктивност и се пасе сравнително добре до началото на цъфтежа.

Съдържанието на суров протеин преди цъфтеж е 3.37-11.97; в цъфтеж - 3.04-9.43% и в фаза
прецъфтяване 2.60-7.82% от сухото вещество. Съдържанието на суровите влакнити е съответно: в
цъфтеж - 8.95-32.12%; 11.65-35.27% и 11.47-35.44%. Данните показват, че горския вейник преди цъфтеж
има добро съдържание на протеин (11.97%) и умерено на сурови влакнини (32.12%). По време на
цъфтеж и особено в прецъфтяване протеинът силно намалява, а  влакнините значително се
увеличават. Тогава вейникът загрубява и влошава фуражните си качества. Освен това вейникът е
беден на калций и фосфор, а съдържа много силиций и е добре осигурен с микроелементи.

В 1 кг сухо вещество има средно: Na - 0.8 г, K - 11.2 г, Fe - 100.6 мг, Cu -  8 мг, Mn - 131 мг, Co -  0.30
мг, Zn  - 24 мг и Mo - 0.25 мг.

3. ОЦЕНКА НА ФУРАЖНИТЕ КАЧЕСТВА НА ДОМИНАНТИТЕ ВИДОВЕ
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ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА

3.4 Carex curvula All. - Извита острица

Многогодишна плътнотуфеста кисела трева. Стъблото е високо 5-30 см. И е облистено само в
основата. Предпочита плитки, но расте и на дълбоки почви с кисела реакция. По съдържание на
суров протеин (5.39-15.04%) и сурови влакнини (7.54-21.05%) от абсолютно сухото вещество Във
фаза цъфтеж извитата острица се отнася към добрите фуражни треви. Пасе се добре и от едрия и от
дребен рогат добитък, но е ниско продуктивна.

3.5 Carex kitaibeliana Deg. ex Bech. - Китайбелова острица

Многодишно растение, високо 15-30 см. Расте по планинските каменливи поляни. Предпочита
варовита основа, но се среща и на силикатен терен. Пасе себез особена охота от животните. На
стръмни терени играе пионерна противоерозионна роля.

Съдържанието на суров протеин във фаза цъфтеж е 3.86-15.78% от сухото вещество, а на суровите
влакнини - 6.46-26.39%. Тези данни показват, че китайбеловата острица може да се отнесе към добрите
фуражни треви, но тя е ниско продуктивна, расте на трудно достъпни места и не се пасе с охота от
животните.

В 1кг сухо вещество се съдържат: Fe - 175 мг, Mn - 182 мг, Cu -7.4 мг, Co - 1.43 мг, Zn - 15 мг и Mо
-  0.25 мг.

3.6 Chrysopogon gryllus (L.) Trin. - Черна садина

Черната садина е многогодишно плътно-туфесто растение, високо 100-120 см. Развива туфа от
множество полегнали или приповдигнати добре облистени  къси вегетативни издънки и няколко
слабо олистени стебла. Спада към среднопродуктивните фуражни треви и до началото на цъфтежа
се пасе добре. Сеното е грубо и се предпочита от биволи и други преживни животни. Преди
изкласяването има добри фуражни качества - съдържа суров протеин - 10.81% от сухото вещество и
сурови влакнини - 29.49%. По-късно протеинът силно намалява, суровите влакнини значително се
увеличават, а съдържанието на силициев двуокис е твърде високо - 2.81% от абсолютно сухото
вещество. Понася добре пашата и отъпкването.

3.7 Dactylis glomerata L.. - Ежова главица

Многогодишно рехавотуфесто растение. От туфата развива множество листа и няколко добре
облистени стебла, високи 50 -90 см. Има добра продуктивност. От животните се пасе добре. Дава
доброкачествено сено. Данните от химическия анализ показват, че преди изкласяването и до началото
на цъфтежа ежовата главица има много добри фуражни качества. В пълен цъфтеж и след прецъфтяване
съдържанието на протеина силно намалява - 6.09%, а суровите влакнини се увеличават, а силициевият
двуокис се удвоява.

В 1кг. Сухо вещество се съдържат средно 107мг Fe, 150 мг Mn, 9.7 мг Cu, 0.28 мг Co, 335 мг Zn и
0.31 мг Mo.

3.8 Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. - Туфеста пластица

Плътнотуфесто житно растение, високо до 130 см. Расте на влажни места в планинския,
високопланинския, рядко и в предпланинския пояс.ския, рядко и в предпланинския пояс. Има висока
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продуктивност. В млада възраст се пасе от преживните животни (предимно дребните) и
конете. Понася отъпкването и бързо дава отава след окосяване и изпасване. Схващанията
за фуражните качества на туфестата пластица схващанията са противоречиви, но мнението,
че в млада възраст се приема добре е почти общоприето. Нашите наблюдения в Централен
Балкан потвърждават мнението, че в млада възраст туфестата пластица се пасе от
животните.

Химичният състав показва, че суровият протеин преди цъфтеж е 2.57-9.43%, а в
цъфтеж - 1.98-6.36% от абсолютно сухото вещество. Суровите влакнини са съответно -
9.75-35.97% и 12.15-39.74% от сухото вещество. Това показва, че туфестата пластица
може да се отнесе към добрите фуражни растения, но по време на цъфтеж тя силно
загрубява.

В 1 кг сухо вещество се съдържат: Fe - 72 мг, Mn - 136 мг, Cu - 5.7 мг, Co - 0.35 мг, Zn - 26 мг и Mo
- 0.28 мг. Според Selsjor количеството на силиций в туфестата пластица от норвежките планини е по-
малко, отколкото в тази, израснала в низините. Това показва, че туфестата  пластицата от планините
има по-добри фуражни качества.

3.9 Festuca balcanica (Acht.) Markgr. - Старопланинска власатка

Старопланинската власатка е многогодишно плътно-туфесто растение, високо 30-60 см. Развива
туфа от множество твърди, четиновидно завити листа, дълги до 50 см. И няколко груби, твърди,
слабо облистени стебла. По наши наблюдения почти не се пасе от животните или се пасе неохотно
преди изкласяването, само връхните части на растението. В литературата липсват данни за фуражните
качества на растението, затова направихме хистологичен анализ на стеблото и листата и химичен
анализ на тревна проба, взета във фаза млечна зрелост на семената. Данните показаха, че
склеренхимът в основата на стеблото е 48%, в средната - 37% и във връхната - 51% от общото
съдържание на тъкани. В приосновните листа склеренхимът е 46%, в средните - 27% и във връхните
- 34% (фигура N1 и 2). Освен това по горната повърхност на горните листа има гъсто разположени
едноклетъчни остри трихоми, които заедно със склеренхима са причина растението да се отбягва от
животните. Химичният анализ показва сравнително високо съдържание на целулоза - 33.20% от
абсолютно сухото вещество (таблица N5).

Високото съдържание на целулоза и големият процент механични тъкани в горната част на
стеблото и горните листа, съчетани и с трихомите по горната им повърхност потвърждават нашите
наблюдения, че старопланинската власатка се пасе неохотно само преди изкласяване.

3.10 Festuca dalmatica (Hack) Richt. - Далматинска власатка

Плътно туфесто растение, високо 20-50 см, разпространено в предпланинския, планинския и
високопланинския пояс. Листата са нишковидни, твърди. Пасе се предимно от овцете.

Съдържанието на протеин преди цъфтеж е 3.64-10.62%, в цъфтеж - 3.82-10.10% и в прецъфтяване
- 3.60-7.53%. Съдържанието на сурови влакнини през същите фази е съответно - 10.32-31.50%; 12.31-
32.58% и 17.25-36.10% от абсолютно сухото вещество.

 Данните показват, че далматинската власатка е добро фуражно растение само по време на
цъфтеж. Жилавостта и твърдостта се дължат на високото съдържание на силиций - 2.32% от сухото
вещество.

В 1 кг сухо вещество има средно Fe - 88 мг, Mn - 84 мг, Cu - 5 мг, Co - 0.27 мг, Zn - 28 мг и Mo - 0.32 мг.

3. ОЦЕНКА НА ФУРАЖНИТЕ КАЧЕСТВА НА ДОМИНАНТИТЕ ВИДОВЕ
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ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА

3.11 Festuca nigrescens Lam. - Черна власатка

Многогодишно рехавотуфесто растение. От туфата се развиват множество нишковидни,
четиновидно завити листа и няколко тънки, слабо облистени стебла, високи 25-50 см. Понася добре
умерено отъпкване и паша. Химичния анализ покозва сравнително добри фуражни качества.
Съдържанието на суров протеин към момента на изкласяването е 2.76-13.86%, а в цъфтеж - 3.85-8.94%
от сухото веществоV Суровите влакнини са съответно - 6.22-31.23% и 14.24-33.10% от сухото вещество.

В 1 кг. сухо вещество се съдържат средно 1.03 мг Na, 8.8 мг K, 186 мг Fe, 124 мг Mn, 4.9 мг Cu, 0.20
мг Co, 32 мг Z n и  0.7 мг Mo.

3.12 Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell. - Ръждивокласа власатка

Плътно туфесто растение, високо до 1 м, характерно за субалпийските и алпийски каменливи
поляни. Расте обикновено но отделни туфи и не заема големи площи. Стъблото е грубо, листа -
плоски, сравнително широки, а метлицата голяма и гъста. Пасе се от животните   до изкласяването.

Съдържанието на суров протеин преди и в началото на цъфтеж е 3.55-16.75%, в цъфтеж - 4.01-
11.87% и в прецъфтяване - 3.39-9.36% от сухото вещество. Суровите влакнини са съответно - 7.89-
32.02%; 11.52-34.12% и 13.18-36.85% от сухото вещество.

Според Б. Чешмеджиев - ръждивокласата власатка, ако изключим ниското съдържание на калий,
има много добър химичен състав, защото процентът на суровия протеин е висок, дори и в напреднала
фаза на развитие. Наред с това тя съдържа малко калций и силиций.

3.13 Festuca pratensis Huds. - Ливадна власатка

Многодишно рехаво туфесто растение, разпространено в ливади и пасища в цялата страна до
към 2000 м.н.в. Обича свежи, умерено влажни, дълбоки, богати на хумус почви. Предпочита
понижените терени - падините, заливните крайречни и крайпоточни участъци.

Съдържанието на суров протеин във фаза изкласяване е 2.76-14.79%, преди цъфтеж - 2.42-8.73%,
в цъфтеж-2.45-7.95% и в прецъфтяване - 2.32-6.38% от сухото вещество. Суровите влакнини през тези
фази са съответно: 5.50-28.91%; 10.17-36.60%; 11.84-38.44% и 14.29-38.93% от сухото вещество.

В 1 кг сухо вещество има средно: Fe - 136 мг, Mn - 77 мг, Cu - 6.6 мг, Co - 0.37 мг, Zn - 28 мг и Mo -
0.62 мг.

Въпреки не високото съдържание на протеин - 8.73% от сухото вещество и големия процент
сурови влакнини - 36.6 и 38.93%, ливадната власатка се приема като добро фуражно растение.
Животните я пасат с охота, а сеното се приема много добре. Дава добър подраст и добра отава след
коситба (паша).

При опит с овни Б. Чешмеджиев установява смилаемостта на култивирана в чист посев ливадна
власатка във фаза цъфтеж. Смилаемостта на органичното вещество е била 63.1%, на суровия протеин
- 71.25 и на суровите влакнини - 61.3%, като в 1 кг сухо вещество е имало 78 г смилаем протеин  0.7
кръмни единици.

3.14 Festuca rubra L. - Червена власатка

Рехаво туфесто растение високо 30-80 (100) см, характерно за някои от нашите планини. Обича
свежи, дълбоки,богати на хранителни вещества, умерено влажни почви. Листата с плоски,  предимно
приосновни. Понася сравнително добре паша и отъпкване. След паша (коситба) бързо подраства и
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дава отава. Пасе се добре, особено до изкласяване. Данните от химичните анализ са доста
противоречиви. Такива данниот нашата страна липсват.

 Според Ларин и колектив съдържанието на суров протеин в сено от червена власатка е 7.8-
10.8%, а на целулозата - 28.8 - 39.2% от абсолютно сухото вещество

Според Н. Стоянов и Б. Китанов съобщават, че материали от Festuca rubra L. (incl. Festuca
fallax Thuill.), произхождайки от Софийско съдържат 5.95% протеин и 1.71% мазнини от сухото
вещество.

3.15 Festuca vallida (Uehtr.) Penzes - Мощна власатка

Многогодишно плътно-туфесто растение, високо до 100 см. В проучвания район има ограничено
разпространение. Расте обикновено на наклонени терени и средно мощни планинско ливадни почви.
Образува големи туфи. Пасе се без охота от животните.

Съдържанието на суров протеин във фаза изкласяване е 4.59-15.70%, в началото на цъфтежа -
3.76-12.40% и в цъфтеж - 3.13-8.83%. Съдържанието на суровите влакнини е съответно - 9.38-32.09%;
10.79-35.60% и 13.63-37.95% от абсолютно сухото вещество.

Преди и в началото на цъфтежа мощната власатка се отличава с високо съдържание на протеин,
а по време на цъфтеж и в прецъфтяване силно загрубява. От това следва, че тревата може да се
използва от животните само в млада възраст. След това говедата неохотно пасат само нежните връхни
части, а овцете я отбягват.

В 1 кг сухо вещество са установени средно Na - 1.5 г, K - 15 г, Fe  -187 мг, Mn - 80 мг, Cu - 5.3 мг, Co
- 0.32 мг, Zn - 29 мг и Mo - 0.92 мг.

3.16 Juncus trifidus L. - Триделна дзука

Многодишно плътно-туфесто растение от групата на киселите треви. Расте по сухи каменливи
високопланински пасища, най-често като субдоминант, но на ограничени площи образува и собствени
или с други видове съобщества.

Съдържанието но суров протеин във фаза цъфтеж е 5.52-17.50%, а в млечно-восъчна зрелост -
5.17-13.405 от сухото вещество. Съдържанието на сурови влакнини е съответно - 7.81-24.89% и 9.67-
25.24%. Съдържанието на Са - 0.07-0.21%; Р - 0.06-0.18% и пепел - 1.35-4.32% от сухото вещество.

Според Чешмеджиев като изключим пепелта, Са и P триделната дзука по време на цъфтеж не
отстъпва на детелината по съдържание на протеин - средно 10.15% и на суровите вланини - 16.90% от
сухото вещество. Дори и във восъчна зрялост тя не загрубява. Установено е, че се пасе добре от
дребните и едри преживни животни. Ниско добивна е.

В 1кг сухо вещество е установено средно Na - 0.90 г, K - 15 г, Fe - 146 мг, Mn - 151 мг, Cu - 13.8 мг,
Co - 0.53 мг, Zn - 63 мг и Mo - 0.73 мг.

3.17 Koeleria eryostachchya Panc. - Пухестоклас тънконог

Многогодишно плътно-туфесто житно растение, което често развива къси коренища. Стъблото
е слабо облистено, високо 60 (80 см.) Листата са линейни, предимно приосновни. Расте по
високопланинските скални пасища. Предпочита силикатен, но се среща и на варовит терен. Среща
се най-често като елемент в състава на различни асоциации, рядко образува самостоятелни
съобщества.

3. ОЦЕНКА НА ФУРАЖНИТЕ КАЧЕСТВА НА ДОМИНАНТИТЕ ВИДОВЕ
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Преди цъфтеж се пасе добре от животните, а по-късно изглежда загрубява и те го
отбягват.

Данни за химическият състав не установихме в литературата, с която разполагаме, а и
ние не предоставихме проба за изследване.

3.18 Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur - Къдрава пластица

Многогодишна коренишно-рехаво туфесто растение, висок до 60 см. Расте по сухи и свежи
планински и високопланински ливади и пасища на каменливи почви най-често в съобщества на
картъла и власатките. Има ниска продуктивност, защото стъблото е тънко и слабо облистено, а
приосновните листа - тесни и къси. Пасе се добре от едрите и дребните преживни животни.

Съдържанието на суров протеин преди цъфтеж е 3.17-9.75%, в цъфтеж е 3.65-8.73%
и прецъфтяла - 1.65-5.78% от сухото вещество. Съдържанието на сурови влакнини по
фази е съответно: 11.31-34.81%; 15.82-37.67% и 10.50-36.89% от абсолютно сухото
вещество. По наши данни суровият протеин е 8.25%, а целулозата - 35.71% от сухото
вещество.

Данните показват, че съдържанието на протеин е сравнително добро, но в замяна на това
растението рано загрубява.

В 1кг сухо вещество се съдържат Fe - 128 мг, Mn - 246 мг, Cu - 4.8 мг, Co - 0.49 мг, Zn - 23 мг и Mo
- 0.20 мг.

3.19 Nardus stricta L. - Картъл

Картълът беше охарактеризиран добре в раздела “Типове пасища”, затова тук ще се задоволим
да направим преценка само за неговите фуражни качества.

Съдържанието на суров протеин във фаза преди цъфтеж е 5.85-18.66%, в началото на цъфтежа
5.01-14.54%, в цъфтеж - 4.54-12.24% и в прецъфтяване - 4.37-10.86% от сухото вещество. Суровите
влакнини в тези фази са съответно - 9.23-29.45%; 10.16-29.12%; 11.64-31.44% и 12.42-30.91% от сухото
вещество. По наши данни суров протеин е 10.12%, а на целулозата - 30.07% от абсолютно сухото
вещество.

Данните от химическия анализ показват, че картълът има високо съдържание на суров протеин
- в различните фази протеинът от 7.62% до 12.26%,като и съдържанието на сурови влакнини не е
много високо. Освен това и съдържанието силицият, с който някои автори обясняват ниската
смилаемост на картъла е малко по-високо от количеството му в тревите с общопризната добра
хранителност - лисича опашка, ежова главица и др. По съдържанието на протеин във всички фази
картълът съперничи на най-добрите житни треви. Но и той, като много от високопланински треви е
беден на сурова пепел и особено на калий (0.04-015%) от абсолютно сухото вещество.

И така мнозина приемат, че картъла има добри фуражни качества, но не по-малко са тези, които
основателно оспорват това схващане.

За да имаме ясно становище по този въпрос ние направихме хистологичен анализ на листа и
стъбла от картъл. Данните от този анализ показват, че съдържанието на механични тъкани
(склеренхим) в стъблото нараства от основата - 22% към средната част - 35% и достига максимум във
връхната част - 40% от общата повърхност на тъканите. Останалите тъкани се разпределят по следния
начин: покривни тъкани - 5.6%, паренхимни тъкани - 62% в основата, 49% в средната част и 45% във
връхната част; проводящи тъкани: 14% в основата, 11% в средната част и 9 % във връхната част
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(фигура N3).
В листата, особено средните игорните, които имат силно нагъната и значително

склерихиматизирана горна повърхност процентното съотношение на тъканите е следното: покривни
тъкани - 7% за приосновния лист, 11 - 12% за листата от средния и връхен възел; проводящи тъкани:
18% за приосновните, 27% за средните и 16% за връхните листа; механични тъкани:9% за
приосновните, 42% за средните и 34% за връхните листа (фигура N4).

Тези данни се потвърждават и от професор К, който установява, че несмилаемите тъкани -
ксилемът в проводящите снопчета, местомната обвивка около снопчетата и склеренхимът в стеблото
и листата на картъла съставляват 40 - 45% от всички тъкани.

Като добавим към това и обстоятелството, че горната повърхност на средните и горните листа
на картълът е покрита от значително склеренхиматизирани клетки, става ясно защо въпреки добрия
химичен състав, качествата на картъла основателно се оспорват.

Въз основа на казаното до тук и предвид данните от химичния и хистологичния анализ следва
да приемем, че през пролетния и есенно-зимния период картълът е най- подходящ за паша. Тогава
преобладават в него приосновните листа, чийто процент на механични тъкани е най-нисък - 9%.

Ниският процент на механични тъкани се потвърждава и от извършения от нас химически анализ
на туфа (приземна част) от картъл, взета в началото на септември  - целулозата е 27.67% и в пробата
взета в началото на юни от Незабравка - Дерменкая ( таблица N @и 2).

3.20 Poa angustifolia L. - Теснолистна ливадина

Многогодишно рехаво туфесто растение, високо 60-90 см. Обича умерено влажни, сравнително
мощни почви. Добро фуражно растени, но данни за химичния състав по български материали липсват.
Според Евсеева и Слугина протеинът в теснолистната ливадина във фаза цъфтеж е от 9.1 до 10.8%, а
във фаза плодоношение от 7.9 до 10.7% от сухото вещество. Целулозата е съответно от 28.1-31.5% и
31.2-32.7% от абсолютно сухото вещество.

Това показва, че теснолистната ливадина по съдържание и качество на хранителни вещества не
отстъпва и на най-добрите фуражни растения. Тя се пасе с охота, а и сеното  се приема много добре
от всички тревопасни животни. В Централен Балкан теснолистната ливадина има съвсем ограничено
разпространение.

3.21 Poa bulbosa L. - Луковична ливадина

Многогодишна растение. Развива малки туфички, от които израсват множество къси листа и
няколко (3-10) слабо облистени стебла, които са удебелени луковично в основата и са високи 10-40
см. Расте по сухи каменливи места в цялата страна до към 1 300 м.н.в. Има два цикъла на развитие -
ранно пролетен и есенен, след първите есенни валежи. Ниско добивна трева е. Пасе се много добре
от всички домашни животни, най-вече от овцете. Ценно, но ниско добивно растение.

Съдържанието на суров протеин в луковичната ливадина преди и до началото на цъфтежа е
2.83-9.91%; в цъфтеж, до прецъфтяване - 1.52-6.98% и прецъфтяла (завързала семена) - 2.38-6.18% от
сухото вещество. Суровите влакнини в същите фази са както следва: 6.82-23.93%;5.25-24.10% и 10.32-
26-69% от сухото вещество.

В 1кг сухо вещество се съдържа средно Fe - 194 мг, Mn - 100 мг, Cu - 4.9 мг, Co - 0.12 мг, Zn - 50 мг
и Mo - 0.26 мг.

3. ОЦЕНКА НА ФУРАЖНИТЕ КАЧЕСТВА НА ДОМИНАНТИТЕ ВИДОВЕ
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3.22 Seslsria comosa Vel. - Планинска гъжва

Многогодишно туфесто растение, високо до 5 см., характерно за високопланинските пасища.
Предпочита силикатна основа. Тревостоят е рехав, добивите - ниски. Някои автори (Хинкова) считат,
че е със средни качества, а трети (Бондев), че “ добитъкът почти не я яде”.

Според химичния състав тя е добро фуражно растение. Преди цъфтеж съдържа средно 15.3%
протеин и 29.7% сурови влакнини. По време на цъфтеж протеинът е 11.8%, а влакнините - 30.23% и в
прецъфтяване - 11.12% протеин и 31.87% сурови влакнини.

В 1 кг. Сухо вещество има средно 1.0 г Na, 14.6 г K, 242 мг Fe, 191 мг Mn, 4.6 мг Cu, 0.51 мг Co, 29
мг Zn и 0.60 мг Mo.

3.23 Sesleria latifolia (Adam.) - Планинска гъжва

Многогодишно туфесто житно растение, високо до 50 см. Развива туфа, от която
израстват множество приосновни листа, няколко къси коренища и сравнително добре
облистени стебла. Расте по сухи, каменливи места из цялата страна, но най-вече в
планинския и високопланинския пояс до към 2000-2200 м.н.в. Участва като компонент в
състава на различни тревни асоциации, но образува макар и на ограничени площи и
самостоятелни съобщества. Добивите са ниски. Пасе се добре от животните, най-вече от
овцете, преди изкласяване. характерно за високопланинските пасища.

Анализът на проба, взета във фаза восъчна зрелост на семената показва, че съдържанието на
суров протеин е ниско - 9.8%, а на целулозата - високо - 40.84% от сухото вещество.

4. ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ТРЕВОСТОЯ И ПОЧВИТЕ С ТЕЖКИ
МЕТАЛИ И МЕТАЛОИДИ

За постигане на основните цели на проекта Централен Балкан - създаване условия за запазване
основния поминък на местното население, развитие на екологично и икономически изгодно селско
стопанство и запазване на биологичното разнообразие - е необходимо да се установи замърсеността
на почвите с тежки метали и металоиди, а по-късно и замърсеността на произвежданите в района
хранителни продукти.

4.1 Източници на замърсяване

В Стара планина има месторождения на тежки метали и металоиди: мед, цинк, олово, барий,
желязо и съпътстващи арсен, сяра, антимон, селен, телур, сребро, злато и други. Поради това са
възможни завишени фонови съдържания на тези елементи. Построени са и работят рудници,
обогатителни фабрики и заводи за тези метали. Най-близо до Народния Парк е медодобивния
комбинат в гр.Средногорие. Малко по-далеч на запад са разположени металургичния комбинат
Кремиковци и медодобивния завод Елисейна. Отчитайки преобладаващите ветрове в посока от запад
на изток, финната дисперсност на аерозолите, може да се очаква  съществено замърсяване на
Централен Балкан с олово, мед, арсен, антимон, селен, телур, серен двуокис и др. На около 60 км
южно от Централен Балкан  е разположен комбинатът за цветни метали - Пловдив. Преобладаващите
ветрове от Пловдив са в посока североизток и могат да се очакват замърсявания с олово, цинк, кадмий,
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арсен, серен двуокис и др.
Същият набор замърсители, но в много по-малка степен биха могли да попаднат и от Оловно-

цинковия завод в Кърджали.
Допълнителни източници на замърсяване са автомобилния и въздушен транспорт - по дължината

на Централен Балкан прелитат голям брой самолети. Един петдесет тонен самолет изгаря за един
час 10 тона керосин, поглъща 1 000 000 нормални кубични метри въздух и изхвърля 110 000 нормални
метри кубически отпадъчни газове.

Замърсяване на България, в това число и на Централен Балкан с аерозоли на цветни метали и
серен двуокис се получава и от цветната металургия на съседните страни, а така също и от десетките
цветнометалургични заводи на Западна Европа. Преобладаващите северозападни ветрове
транспортират аерозолите към България.

4.2 Ориентировъчна количествена оценка на вредните емисии

Тази оценка правим, за да заострим вниманието и да предизвикаме извършване на по-
прецизни изчисления на годишните количества вредности в следващите години.

Медодобивен комбинат - Средногорие (МДК) преработва годишно около 300 000 т. концентрат,
съдържащ: мед - 5-12%, сяра - около 35%, арсен - около 1%, селен - 60 - 300 гр/т, телур - около 30 гр.

МДК отделя вредни вещества както следва:
• серен двуокис - 40 000 тон/год
• селен - 20 тон/год
• телур - 10 тон/год
• арсен 2 000 тон/год с газовете, 1000 тон/год с отпадните води

Медодобивен завод Елисейна отделя вредни вещества, както следва:
• серен двуокис - 10 000 тон/год
• селен - 2 тон/год
• телур - 1 тон/год
• арсен - 400 тон/год

Комбинат за цветни метали - Пловдив отделя вредни вещества, както следва:
• серен двуокис - 20 000 тон/год
• въглероден окис - 14 000 тон/год
• олово - 3 тон/год
• телур - 5 тон/год
• талий - 0.3 тон/год

Оловно - цинков завод - Кърджали отделя вредни вещества, както следва:
• серен двуокис - 15 000 тон/год
• олово - 40 тон/год
• въглероден окис - 10 000 тон/год
• селен - 2 тон/год

4. ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ТРЕВОСТОЯ И ПОЧВИТЕ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ И МЕТАЛОИДИ
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• телур - 4 тон/год
• талий - 0.3 тон/год

Не са включени вредните вещества, излъчвани от металургичния комбинат Кремиковци, който
излъчва оловни и манганови съединения, серен двуокис и др.

При изгаряне на въглища, сяра, мазут, природен газ в промишлеността и бита се отделя серен
двуокис - около 800 000 тон/год. Сумарното количество серен двуокис за страната е около 1млн. т/год.

4.3 Разстояния на пренос на финните аерозоли

Наши измервания показаха, че средния диаметър на частиците прах излъчвани от 150 метровия
комин КЦМ - Пловдив - предимно оловен окис е 0.3 микрона. Тези аерозоли могат да достигнат не
само Централен Балкан, но и да излязат извън границите на България и при съответен
вятър да се отнасят на съответните разстояния, както следва:

• тих вятър - 5.4 км/ч 700км.
• лек вятър - 12 км/ч 1 550км.
• слаб вятър - 20 км/ч 2 600км.
• умерен вятър - 20 км/ч 3 700км.
• силен вятър - 50км/ч 6 480 км.
• ураган - 120 км/час 15 500 км.

Аерозолните съединения на цинк, кадмий, арсен, антимон, селен, телур също като при оловото
са получени чрез високотемпературна кондензация и по тази причина са също така финно
диспергирани. Причината за това е, че нашите заводи за цветна и черна металургия са с почти нацяло
пирометалургични технологии.

4.4 Метрологична оценка на резултатите отанализите на
почвените и растители проби

Концентрациите на определяните в пробите елементи са изключително ниски. Аналитичните
трудности са изключително големи. Относителната грешка, които допуска стандарта могат да бъдат
10, 20, 30% за различните елементи и концентрационни интервали.

При обясненията сме използували следните термини и обозначения:
А - истинската концентрация (съдържание) на даден елемент в пробата. Тя е принципно

неопределима, но посредством редица приоми може да се се определи достатъчно близка стойност.
Хсо - средна стойност на даден елемент в еталонната проба (междудържавен или държавен

стандартен образец).
^Хсо - абсолютна грешка на средната атестационна концентрация на даден елемент (А) се

намира с 95% доверителна вероятност в концентрационния интервал.
Хсо - ̂ Хсо : Хсо + ̂ Хсо

За предотвратяване на сериозни грешки при анализирането, ръководителят на всяка лаборатория
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е длъжен да извърши комплексна проверка на методиката, апаратурата, чистотата на
реактивите, чистотата на микроклимата, опитността и добросъвестността на аналитичния
персонал за всеки определяем елемент и концентрационен интервал чрез анализ на
стандартен образец, близък до фонов състав и концентрация на определен елемент. При
добро възпроизвеждане на средната стойност на елемента, дадена в Свидетелството на
стандартния образец се пристъпва към анализиране на същия елемент в предоставените
за анализ проби.

Абсолютната грешка ̂ Х е свързана със средноквадратичното отклонение S и броя на
паралелните измервания чрез формулата:

^Х= t . S/Vn2,
където t e коефциент на Стюдент, зависещ от броя на паралелните измервания n и претата

доверителна вероятност (най-често 95%).
_
X - средно аритметична стойност от няколко единични измервания
_
X - съответната грешка (абсолютна) на средноаритметичното
=
Х - средно от осредняване на няколко средни
=
 ̂X - съответната негова абсолютна грешка

Анализирането на пробите от почви, растения и две проби мляко е извършено в четири различни
лаборатории:

1. Пловдивски университет, Център по аналитична химия и приложна спектроскопия с
ръководител професор Л. Футеков (ПУ).

2. Българска Академия на Науките, Институт по космически изследвания.
3. Висш селскостопански институт, Научно - изследователски център с ръководител др.с.н.

А. Попов.

  Лаборатория Пловдивски университет ВСИ БАН

    Проба № 68(52) 68(59) 68(59) 68(59) 68 68

X X52±∧ X X59±∧ X X59 52− ∧ ∧+X X52 59 X X
Манган 120.00 9.00 117.00 2.00 3.00 11.00 134.00 156.00
Никел 1.60 0.06 1.40 0.04 0.20 0.10 - -
Мед 3.20 0.11 2.90 0.06 0.30 0.17 10.30 6.00
Цинк 18.30 0.60 15.20 0.50 3.10 1.10 41.00 3.90
Арсен 0.20 0.21 0.65 045 0.40 0.07 - 6.00
Стронций 12.50 0.38 11.00 0.33 1.50 0.71 - 12.00
Барий 26.6 0.96 24.00 0.48 2.60 1.44 - -
Калий 0.30 0.02 0.29 0.01 0.01 0.03 - -
Олово 2.20 0.10 2.10 0.10 0.20 0.20 <1 -
Бисмут 0.10 0.01 0.10 0.01 0.00 0.02 - -

4. ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ТРЕВОСТОЯ И ПОЧВИТЕ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ И МЕТАЛОИДИ
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4. Висш селскостопански институт, Централна научно - изследователска лаборатория
с ръководител доц. Н Попов.

Резултатите от анализите са предадени с протоколи. Концентрациите на елементите са дадени
в мг/кг.

За частична проверка на надеждността на аналитичните резултати, в няколко случая на
изпълнителите е представяна една и съща проба под различни номера. Това дава възможност да се
извърши частична метрологична експертиза и приблизителна оценка на вътрешнолабораторните и
междулабораторните грешки.

Самосъгласуваност на резултатите от анализа на растителна проба N68, дадена като две различни
проби N52 и N59. За сравнение в последните две колонки са дадени резултатите  от анализа на
същата - N 68 проба в БАН, ЦНИЛ.

Междулабораторни разлики изключително големи, но не може да се прецени коя от
лабораториите в някаква степен “бяга” от истината, тъй като не са използвани стандартни
образци. По олово данните на БАН са 4 пъти по-високи, по мед 7 пъти по-ниски, по цинк
1.5 пъти по-високи, по селен БАН изобщо не е дал резултати, ВСИ също. По арсен БАН
дава резултат с точност 20%, различен от ВСИ с 2000%.

Основни причини за големите разлики в резултатите от анализите на една и съща проба в една
лаборатория (вътрешнолабораторна грешка) и в няколко различни лабореатории (междулабораторна
грешка)

4.5 Резултати от изследване замърсеността на почвите и
растителността с тежки метали и металоиди

4.5.1 Кратък литературен преглед

Високопланинските ливадни почви се отличават от тези в по-ниските планински пояси с по-
голямото количество на валежите и с по-ниски температури. Почвите също рязко се отличават с
високото съдържание на органично вещество - около 20%, висок катионен обменен капацитет 10 -
12 (милиграм еквивалент) на 100 грама почва, кисела реакция и други свойства, които формират
спецификата им (33).

Реактивоспособността на тежките метали в почвата се определят от много фактори. След
попадането в почвата само част от металите се включва в кратковременни геофизични и геохимични
процеси или в биологични цикли - това зависи от подвижността им в конкретните условия. Именно
по тази причина е необходимо да се определя освен общото съдържание на метала и неговите
съединения - т.е. да се извършва фазов анализ. Това помага да се предвиди поведението на даден
метал в сложната система “ почва - почвен разтвор - организми”. Особено място се отделя на
водоразтворимите форми (фази), като най-подвижни - с висок коефициент на дифузия. Според
Перельман (18) тежките метали - олово, цинк, кадмий, мед се отнасят към водните мигранти, които
се придвижват в повърхностните и подземни води предимно под формата на йони, недисоциирани
молекули или колоидни частици. В неутрална и алкална среда тяхната подвижност е намалена,
получават се метални хидроокиси. В последно време някои изследователи проучват водоразтворимите
форми на тежките метали и установяват, че те варират от няколко десети части от процента до
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няколко процента от общото им съдържание в почвата - Евдокимов (21), Тулупов (22).
Водоразтворимите форми на металите най-лесно се усвояват и натрупват в растенията и почвените
микроорганизми.

Един от най-важните фактори, определящи процесите, протичащи в почвите е факторът рН -
киселинността на почвата. Чрез влиянието си върху адсорбционните коефициенти и скоростта на
йонните реакции, той в значителна степен определя агрохимичната мобилизаця или имобилизация
на елементите, в това число катионния обмен в корените на растенията.

До голяма степен рH определя токсилогичното поведение на тежките метали и силно токсичните
металоиди арсен и селен. Основните почвообразуващи скали в Народен Парк Централен Балкан са
със силикатен произход - фактор, определящ повишената кселинност на високопланинските почви.
Според изследването на Арсов  и Ганев, 1995 (23) почвата в района на Беклемето е планинско ливадна
със следната характеристика: силно кисела, средно колоидна, силно хумусна с функционално
преобладаващи хумусни колоиди. Вкисляването е напреднало и обменния капацитет нараства по
дълбочина. Катионният обмен върху корените на растенията е от хидролизно-кисел тип,
което отдалечава храненето на растенията при тази почва от оптималните условия.

Настоящето изследване дава представа за нивото на постъпилите в почвата и
растенията тежки метали и токсични металоиди в района на Централен Балкан. Източниците
на замърсяване са регионални и трансгранични.

4.5.2 Материал и методи

Обект на изследване са почвите и растителните формации от безлесната високопланинска част
на Народен Парк Централен Балкан. Изследването е проведено през периода юни 1995 год. - октомври
1996 год.

Използван е маршрутния метод за пробовземания, като на всеки 5 - 7 км. по билото са определяни
площадки, които са представителни за района и включват преобладаващата растителна асциация. В
районите на по-големите пасищни площи са взимани проби и от двете страни на билото на височина
до горната граница на гората.

Площадките за пробовземане са с площ 0.25 м2, като едновременно с окосяването на растителната
маса върху тази площ се взима и средна проба от почвата до дълбочина 20 см. Основно изискване за
площадките е да включват преобладаващото тревно видово разнообразие. Растителните и почвени
проби се довеждат до въздушно сухо състояние и се анализират в специалнизирани лаборатории.

Анализът на почвите в П.И. “Н. Пушкаров” са извършени съгласно БДС 17.4.4.01 - 79 за арсен, по
БДС 17.4.4.02  - 80 за олово, по БДС 17.4.4.03 80 за мед, поБДС 17.4.4. - 80 за кадмий.

Пловдивски университет Паисий Хилендарски работи по следната методика:
Пробоподготовка: смилане на растителната маса и киселинно разтваряне на представителната

проба в микровълнова система.
Използвана апаратура: масспектрометър Перкин елмер - SCIEX - MS ELAN 500 (ISO - 90001).
Методика на определяне: съдържанието на химичните елементи е определено по методики на

самата лаборатория - вътрешни.
Калибрация: калибрацията на апаратурата е извършена с вътрешнолабораторни стандартни

образци.
Средната стойност за всеки елемент за всяка проба е получена от по седем измервания на три

паралелни проби.
Пунктовете за пробовземанията на почвени, растителни, водни и животински продукти са дадени

4. ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ТРЕВОСТОЯ И ПОЧВИТЕ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ И МЕТАЛОИДИ
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в таблица N 4.

4.6 Почвени проби

При оценката на пределно допустимите концентрации - ПДК - се отчита киселинността на
почвата (pН).

Резултатите от анализите са представени в таблица N 5 заедно с киселинноста на почвата и
надморската височина (в метри). Всички концентрации са представени в милиграм/килограм.

Получените аналитични данни за съдържание на тежки метали и металоиди в почвите от
изследвания район са интерпретирани, както от гледна точка на естественото им съдържание (фон),
така и според пределно допустимите хигиенни норми (ПДК) за съдържание на тези елементи в почви
и растителни продукти ( 24, 26, 27).

Съдържание на олово в почвите:  ПДК са 30 мг/кг при рН - 4.5 или 40 мг/кг при рН
- 5.0. Анализираните проби са 30, от тях 7 (23.3%) са над ПДК в интервала един, два пъти,
останалите 27 (76.7%) са под ПДК в интервала 0.5 1. По отношение на фоновото ниво
процентът на превишаващите го проби е 16.1%. С около два пъти над пъти над почвените
хигиенни норми за олово са районите на връх Булованя и връх Ушите (западен край на
резервата “Козята стена”). Нблюдава се добре изразена тенденция за намаляване на
почвената оловна акумулация от запад на изток.

В изследванията на Ангелова за предвижданите форми на оловото, кадмия, цинка и медта в
почвите установява, че тяхната миграционна способност в зависимост от киселинноста на почвите
се подрежда така: при кадмия подвижните форми достигат до 90% от общото му съдържание в почвата,
при оловото - до 43%, а при медта и цинка - до 20 - 25%.

Съдържание на кадмий в почвите:. ПДК при рН  4.5 е 1.00 мг/кг. Фоновото
съдържание е 0.33+- 0.07 мг/мл. Анализираните проби са 30, от тях под ПДК са 11 (13.7%);  6 проби
(20%) превишават ПДК 10 - 2.5 пъти; 13 проби (14.3%) превишават ПДК 1.3 - 2.2 пъти  и 19 проби
(63.3%) превишават фоновото ниво от 2 до 6.5 пъти.

Нашите изследвания за наличие на кадмий потвърждават изследванията на други автори (28,29),
които установяват в районите около КЦМ - Пловдив и Врачански Балкан високи концентрации на
кадмий в почвите, аерозолно повлияни от цветната металургия. Интересът към почвения кадмий се
свързва преди всичко с неговата токсичност. Макар микроколичества от него (средно 0.04 мг/кг) да
присъстват нормално в тъканите на животните и растенията, той не се смята за необходим биогенен
елемент (30).

Районите с наднормени стойности от 1.5 до 2 пъти ПДК са:
Местността “Планински извори”, билото между връх Амбарица и връх Купена, пътеката между

хижа Левски и хижа Рай. Не е установена тенденция за промяна на концентрацията от изток на
запад, но по-голяма честота на завишени концентрации на кадмий се наблюдава на изток от хижа
Незабравка до хижа Мазалат.

Съдържание на арсен в почвите:. ПДК е 25 мг/кг при рН от 3.5  до 8.0. Фоновото
съдържание е 10+- 5 мг/кг. Анализираните проби са 14. От тях 11 проби съдържат арсен в интервала
0.1 - 0.2 ПДК (78% от случаите); 3 проби съдържат арсен в интервала 0.6 - 0.7 ПДК (22% от случаите)
и 3 проби са над фоновото ниво. Само в района на връх Ушите  концентрацията на арсена е близо до
ПДК.

Изследванията, проведени през 1990 и 1991 год. в НИИПА “Н. Пушкаров” - София показват, че
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нашите почви съдържат арсен в концентрации по-малки от ПДК. Обяснението на този
факт е във връзка с обстоятелството, че съдържанието на арсеновите съединения е малко
в сравнение с масата на почвата от активния почвен хоризонт и предполагаем по-динамичен
износ чрез кореновата система на растителността, с която се регурлира баланса на
арсеновите съединения в почвата (31).

Тъмносивите горски почви в по-голяма степен акумулират арсеновите съединения в сравнение
с карбонатния чернозем и излужена канелена горска почва.

Тази специфика в отнасянията на почвите спрямо арсеновите съединения създава възможност
за по-силна проява на неблагоприятното въздействие арсеновите съединения върху растенията дори
при по-ниско общо съдържание на арсен в почвата. Като се отчита въздействието на арсеновите
съединения върху растенията трябва да се отчита и формата на съществуването им в почвата.
Арсенитите са по-токсични и по-подвижни в сравнение с по-нетоксичните и по-неразтворимите
арсенати. Затова е необходимо диференцирано нормиране на съдържанието им в почвите, а при по-
голяма прецизност да се отчита почвения тип и вида на тревните асоциации (31).

Съдържание на цинк в почвите:. ПДК е 40 мг/кг при РН 4.5. Фоновото съдържание
е 72+- 12 мг/кг. Анализираните проби са 15. От прведеното изследване се установи, че
постъпващия чрез аерозолите цинк се акумулира в почвите с повърхностния почвен
хоризонт 0 - 20 см., където се свързва с органичната и минерална части на почвата.

Данните за съдържанието на цинк в почвите от изследвания район (от хижа Добрила
до хижа Мазалат) показват, че в преобладаващата част от пунктовете (9 проби или 60%)
цинкът е в границите на естествения фон. Въз основа на голям брой проби от основните
типове почви, анализирани за съдържание на цинк и статистически обработени е установено,
че средното съдържание на този елемент в българските почви е 72 мг/кг (34). То може
съществено да бъде нарушено под влияние на различни антропогенни източници -
промишлена дейност, транспортни аерозоли, трансгранични въздушни киселинни емисии,
различни пестициди, използвани в селското стопанство.

От гледна точка на ПДК при определено рН на почвата (4.5) съдържанието на цинк в почвените
проби от 15 пункта е от 1.4 до 3.2 пъти по-високо.

Редица изследователи са установили високо съдържание на цинк и в други наши планини.
Например за почви в Рила (35) най-висока стойност  - 72 мг/кг, за Пирин - 176 мг/кг (36), за Врачански
Балкан - 416 мг/кг (25).

От изследванията на същите аерозоли се установява подчертано акумулиране на тежките метали
в повърхностния (чимов) хоризонт. В сравнение с по-ниско лежащия, преходен почвен хоризонт
концентрацията на мед, олово, цинк и кадмий в чимовия хоризонт е съответно с 16, 8, 6, 1% по-
висока(25).

Съдържание на мед в почвите: ПДК е 25 мг/кг при рН 4.5. Фоновото съдържание е
34+-6 мг/кг. Анализираните са проби са 30. Под ПДК са 14 проби (46.7%); 12 проби (40%) са над ПДК
в интервала 1.5 - 2 ПДК; допълнително  4 проби (13.3%) са над ПДК - в интервала 2 - 4.5. Над фоновото
съдържание  са 9 проби (30%).

Подобна тенденция за натрупване на мед е установил изследователския екип на Колчаков, И.,
Станчев,А. идр.(37) в почвите на Пазарджишкото поле, замърсено от аерозолните отлагания на
Медодобивния комбинат - Средногорие и поливните води на язовир “Тополница”. Те установяват,
че върху една четвърт от проучваната територия съдържанието на мед при съответното рН е от 1.7
до 3.9 пъти над ПДК.

4. ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ТРЕВОСТОЯ И ПОЧВИТЕ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ И МЕТАЛОИДИ
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Районите с наднормени съдържания на мед в почвата са: от хижа Извора до местността
Планински извори от 2 до 4.5 ПДК, връх Вежен - 3.7 ПДК, от хижа Незабравка до
местността Изгорялата гора - 2.8 ПДК.

Има ясно изразена тенденция за намаляване концентрацията на мед от запад на изток, като от
хижа Добрила до хижа Мазалат само в два пункта има незначителни наднормени концентрации на
мед в почвите.

Обобщение
1. От проучените проби 84% са силно кисели (рН - 4 - 4.5).
2. При тази висока киселинност на почвените проби силно се увеличава подвижността на

йоните на тежки метали, които започват да действат токсично при неколкократно по-ниски
концентрации в сравнение с почви, близки до неутралните.

3. Продължителното отлагане на аерозоли от обекти на черната и цветната металургия,
разположени основно в западния край на парка Централен Балкан е предизвикало значително
нарушаване на естественото съдържание на медта, оловото, кадмия, арсена в почвите.

4. Данните за съдържанието на тези елементи в проучвания район характеризират почвите
като много обогатени на кадмий и цин, които превишават ПДК с 64% и 100% съответно.
Почвите са слабо до средно обогатени с мед и олово, съответно 53% и 23% от
анализираните проби са над ПДК.

5. Наблюдават се сравнително високи стойности на едновременно наднормено съдържание
на два и повече елемента в 20 проби - 66.7% (виж таблица N 5).

Значителното превишаване на ПДК на изследваните тежки метали не се дължи на много високите
концентрации, а на силното вкисляване на почвите във високопланинската част на парка (рН - 4 -
4.5)3.

Тенденцията към вкисляване на почвите, съчетана със сравнително високите нива на няколко
тежки метала едновременно налага внимателно да се следят тези два фактора, за да се избегне
проявлението на синергичен токсичен ефект върху биологиното разнообразие в Парк Централен
Балкан.

4.7 Растителни проби

Проблемите, свързани със замърсяването на околната среда от тежки метали добива все по-
голяма актуалност поради наличието на голям брой замърсители в разлчни райони на страната,
системното им действие и символичния екологичен контролот държавата през последните три
десетилетия. Ето защо, локалното техногенно замърсяване съчетано с трансгранични преноси бързо
увеличава фоновото съдържание на тежки метали в системата почви - води - растения - хранителна
верига. В някои случаи, особено под влияние на мощни локални замърсители, акумулацията на тежки
метали, представлява сериозна опасност за здравето на хората и силно засяга биологичното
разнообразие.

За изясняване наличието на тежки метали в растителността на високопланинската част на
Народен Парк Централен Балкан са взети за анализ растителни проби. Тези данни са представени в
таблица N 6.

Съдържание на кадмии в растителни проби: ПДК е 0.1 мг/кг. Анализирани са
57 проби. Под ПДК са 15 растителни проби (26.1%) със стойности под или равни на ПДК. В 11 проби
(19.9%) кадмия е от 4 до 9 пъти над ПДК, а останалите 31 проби (54%) кадмия е от 2 до 4 пъти над
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допустимите норми. Наднормените концентрации на кадмии са почти равномерно разпределени по
билната част на целия парк, като се наблюдава тенденция за намаляване на пределно допустимите
концентрации от запад на изток. Най-високи стойности от кадмий са установени в районите на:
връх Булованя (северен и южен) склон - 4 до 9 пъти, връх Вежен - 6 пъти, връх Ушите, било Зеленика
- 5 пъти, билната част между връх Амбарица и връх Голям Купен - 4 - 8 пъти.

Високите наднормени кадмиеви стойности и равномерното им разпространение по цялата
проучвана площ го откроява като втори токсичен замърсител сред тежките метали след медта.

Съдържание на олово в растителни проби: ПДК е 1.00 мг/кг за фураж.
Анализираните проби са 57. От тях 42 проби (71.6%) надвишават ПДК от 1.5 до 7.8 пъти. В 22 проби
оттези 42 кадмият е над ПДК от 3 до 7.8 пъти, а в останалите 20 проби кадмият е от 1.5 до 3 пъти над
ПДК. Под ПДК са 15 проби - 28.4%.

С по-високи надкадмени стойности са билните части от хижа Паскал до хижа Незабравка и
района от връх Ботев до връх Триглав.

Върху 28.4% от проучената територия не са установени наднормени концентрации на олово.
Това са районите около хижа Добрила и северния склон на връх Амбарица, рид Равнец, местността
Пеещи скали и хижа Мазалат.

Съдържание на мед в растителни проби: ПДК е 5.00 мг/кг. Анализирани са 57
проби. Около ПДК и под нея са 5 проби (8.7%), 4 проби (7.6%) превишават средно 3 пъти ПДК, а 47
проби (84.5%) са над ПДК в интервала 1.5 до 2 пъти. Цялата проучвана билна част на парка е замърсена
с мед около два пъти над ПДК. С изключение на района в местността Планински извори, където се
наблюдава осемкратно превишаване на ПДК за мед, а останалите проучени пунктове - наднормените
концентрации в растенията от мед са равномерно разпределени.

Съдържание на цинк в растителни проби: ПДК е 50 мг/кг. Анализирани са 42
проби. С леко превишаване на д ПДК са 4 проби (9.5%), в които цинка е в диапазон от 5 до 20%. С по-
високо съдържаниеп на цинк са растителните проби от районите връх Амбарица (68.5 мг/кг), връх
Ботев (58.5 мг/кг) и местността Смесите (Хижа Тъжа) - 55.4 мг/кг.  Наблюдава се тенденция за леко
увеличаване наднормените стойности на цинк на изток от връх Амбарица до връх Триглав.

Съдържание на арсен и селен в растителни проби: ПДК  е 0.5 мг/кг.
Анализирани са 11 проби: от тях над ПДК са: за арсен 6 броя и за селен - 4 броя, съответно от 30 до
105% и 20% до 50%. В института по космически изследвания - София са анализирани общо 30 проби,
взети през 1996 год. В 9 проби (30%) са установени съдържание на арсен и селен от 2 до 12 пъти над
ПДК. Данните показват, че наднормените концентрации на арсен и селен са равномерно
разпределени по цялата проучвана площ.

Основни замърсители на растителните фитоценози в парка от проучените тежки метали са
кадмият, медта и оловото. Техните наднормени стойности в анализираните проби са съответно 87%,
83% и 47.6%. Сериозно безпокойство буди факта, че има данни за комплексно токсилогично
натоварване на растителните асоциации. В близо 80% от всичките растителни проби е установено
съдържание над ПДК на 2 или 3 тежки метала.

Може да се предположи, че под въздействието на факторите вкисляване на почвите и
едновременно въздействие на 3 - 4 тежки елемента да се появи синергиен токсилогичен ефект върху
живата материя в парка.

Със сравнително по-ниски стойности на обременяване с тежки метали е растителността в района
на рид Равнец, хижа Триглав и хижа Мазалат. Макар и в по-малка степен, в сравнение с билната част,
всички по-големи пасищни комплекси, особено в западната част на парка, са негативно повлияни от
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замърсяването с тежки метали. Произведената животинска продукция трябва да бъде
контролирана за съдържание на тежки метали.

4.8 Проби от мляко, млечни продукти и вода от водопойни
източници

Анализирани са 6 проби от прясно мляко и 7 проби от млечни продукти. Резултатите от анализа
са показани в таблица N 7.

В четири от шесте проби прясно мляко от оловото е в интервала от 2.4 пъти над ПДК.
Елементитите - цинк, кадмии, мед и арсен превишават ПДК в по две проби - от общо шестте
анализирани млечни проби. Нито една от проучените проби не отговаря на изискванията на БДС за
съдържание на тежки метали в прясно мляко.

От седемте анализирани проби сирене и кашкавал, нито една не отговаря на изискванията по
БДС за съдържание на тежки метали. Прясното овче сирене, произведено в района на хижа Бенковски
не отговаря само по един показател. Съдържанието на  арсен е 8 пъти над ПДК, докато аналогичния
продукт от района на хижа Рай иместността Паниците край Калофер не отговарят по два показателя
- съответно арсен - 3.1мг/кг и олово - 1.2 мг/кг.

Анализите на млякото и млечните продукти потвърждават направените констатации за
комплекната замърсеност на тревостоя в парка с тежки метали и токсични металоиди.

Анализирани са три водопойни източника за свободно бивакуващит животни - две - в северните
склонове на връх Булованя и един от южните страна на същия билен хребет - местността Въртопа. И в
трите водоизточника е установеноналичие на кадмий от 0.16 до 0.23 мг/л при ПДК - 0.05 мг/л, а
стойностите на олово във водата са в интервала 2.5  до  8.3 мг/л.  Данните са представени в таблица N 8.

4.9 Изводи за замърсеността на проучваната територия в Народен
Парк Централен Балкан

Настоящото изследване е опит да се направи екологическа оценка за замърсяването на почви,
растителност, води и някои млечни продукти от високопланинската част на Народен Парк Централен
Балкан.

1. Продължителното отлагане на аерозоли от обекти на черната и цветната металургия
разположени основно в западния край на парка е предизвикало значително нарушаване на
естественото съдържание на мед, олово, кадмий, цинк, арсен в почвите и растителността. Получените
данни за съдържанието на тези елементи в проучвания район характеризира почвите като много
силно обогатени по отношение на цинк, кадмий, които превишават ПДК съответно 100% и 63.9% и
средно до слабо обогатени с мед и олово, при които съответно 53.2% и 23.1% от анализираните
проби са над ПДК. Значително превишаване на ПДК от изследваните тежки метали, не се дължи на
много високите концентрации от тях4, а на силното вкисляване на почвата ( рН - 4 - 4.5) във
високопланинската част на парка.

1. Тенденцията към силното вкисляване на почвите, съчетана със сравнително високи, но
все още под критичните нива, на няколко тежки метала едновременно, налага внимателно да се
следят тези два фактора, за да се избегне проявлението на синергиен токсичен ефект върху
биологичното разнообразие в парка.

2. Основната форма на замърсяване на растителността в парка е аерозолната. Най-големи
токсични емисии от тежки метали постъпват от Медодобивен комбинат - Пирдоп, МК - Кремиковци
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и фабриката за цветни метали - гара Елисейна.
3. При възприетите конкретни пределно допустими норми на замърсяване с тежки

метали се установява, че около 50% от почвите на парка са замърсени над ПДК с най-
малко два елемента едновременно.

4. За растителността комплексното наднормено замърсяване е върху 80% от проучваната
територия.

5. Установените наднормени стойности от тежки метали в млякото, млечните продукти и
вода от водопойни източници за свободно пашуващи животни, потвърждават направения извод за
комплексна замърсетност на почвите и тревостоя от високопланинската част на парка.

Основни опасности за постоянно усилваща се биологична и микробиологична ерозия в парка
са:

1. Силно вкисляване на почвите причинено от отлагането на киселини от индустриален
произход, вследствие на големи въздушни емисии от серен двуокис, образуващ - сернисти и сярно
кисели съединения; въглероден двуокис - образуващ въглена киселина; азотни окиси, които образуват
азотна и азотиста киселина и др.

2. Приноса на регионалните източници за интензивно вкисляване на почвите от
приозводствата на цветната металургия у нас (район Пирдоп - Златица) е установен от Ганев и
Чилджиян, 1985 год. Преди построяването на завода, почвите в Златишко - Пирдопската котловина
са били неутрални (рН 6.6 - 6.3). Тридесет години по-късно в следствие на сярно-кисели отложения
почвеното вкисляване е достигнало нива до рН 3.8 - 4.5. Следователно за този кратък период от
индустриалното вкисляване на почвите те могат да се доведат до такава степен на оподзоляване,
което е съизмеримо с хилядолетните педогенетични процеси на природното образуване на
оподзолените почви от типа на сиви и светло сиви горски почви, планински кафяво горски почви и
др. Накратко - вкисляването на почвите под въздействието на киселинните отложенияот индустрията
е толкова интензивно и дълбоко, че в много случаи киселинното разрушаване променя самата почвена
база и води до пълната им деградация.

3. Тенденцията към вкисляване на почвите, съчетана с продължаващото аерозолно
замърсяване от тежки метали налага непрекъснато да се следят тези антропогенни фактори, за да се
избегне проявлението на синергиен токсичен ефект водещ до мащабна ерозия на биологичното
разнообразие в парка.

4. Липса на ефективен мониторингов контрол върху замърсяването съчетано с прилагането
на конкретни икономически санкции към основните регионални замърсители в парка.

5. ГРАНИЦИ НА ФОНОВОТО И ЛОКАЛНОТО
ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА ЧАСТ НА
НАРОДЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

Факторите на фоновото замърсяване са: трансграничния пренос на замърсени въздушни маси
от ядрени опити, атомни електроцентрали, аерозоли от автотранспорт и въздушен транспорт,
топлоцентрали, вулканични дейности и др.

5. ГРАНИЦИ НА ФОНОВОТО И ЛОКАЛНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВИСОКОПЛАНИНСКАТА ЧАСТ НА
НАРОДЕН ПАРК ...
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Диференцираното участие на всеки един от тези фактори е трудно установима. Поради
това не можем да дадем точна преценка за степента на фоновото замърсяване.

Локалното замърсяване на региона е вследствие от бурната и недостатъчно
обществено контролиана  индустриализация на страната. Едни от най-големите
металургични мощности се изградиха в западното подножие на Народен Парк Централен
Балкан - завода Кремиковци, Елисейна, М.К. Пирдоп - Златица. Топлоцентралите на
индустриалните центрове - Ловеч, Троян, Габрово, Казанлък.

 По билната част на парка минава най-големия национален и международен въздушен
транспортен коридор. Десетки хиляди самолети ежегодно прелитат в непосредствена близост над
издигащото се на двукилометрова височина било, като изсипват стотица тонове транспортни
аерозоли.

От двете страни на Стара планина са две от най-големите пътно-транспортни артерии, като
същите при Витиня и Шипка се пресичат в посока север - юг.

Известен принос за замърсяването на планинските пасища и особено ливадите имат бившите
АПК, по времето на които винаги научно целесъобразно и с достатъчна отговорност се внасяха по-
големи количества минерални торове.

В Югоизточна Европа - Стара планина се явява като климатично географска преграда на
преобладаващите въздушни течения - от запад и север, към изток и юг. Към най-близките -
трансгранични източници на замърсяване от запад до 300 км по въздушна линия е черната и цветната
металургия на Сърбия, а от север - на Румъния.

6. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОУЧЕНАТА ТЕРИТОРИЯ

От получената зрителна и лабораторна информация се установи:
Цялата високопланинска част на парка е комплексно повлияна от тежки метали и токсични

металоиди, близки до ПДК като цяло. Според установената степен на почвена замърсеност,
проучваният район е зониран, както следва:

• Почви - чисти - без наднормени стойности от тежки метари. Те се характеризират с рН
около 5 и притежават висока буферна способност срещу киселинните дъждове и тежки метали. С
чисти почви са билните части на резервата Козя стена, района от заслона Орлово гнездо до местността
Изгорялата гора, която е на два часа източно от хижа Дерменкая, североизточия край от котловината
в района на хижа Тъжа, резервата Пеещи скали и района на хижа Мазалат.

• Слабо замърсени почви. Те се характеризират с рН около 4.5 и имат наднормено
присъствие само на един тежък метал, в интервала от 10 - 50%. С такива показатели са почвите в
билните части на връх Булованя - Братаница, включително северни и южни склонове на - до горната
лесна граница, местността Въртопа, билото над Розинска мандра до местността Рибаришки проход.

• Почви - комплексно замърсени - те се характеризират с рН 4 - 4.5, т.е. кисел тип и имат
основни наднормени концентрации от цинк (средно с 50 - 60%) и кадмий (30% - 40% над ПДК).

Осемдесет и четири процента от проучените почви са с рН 4 - 4.5, т.е. силно кисел тип.
При възприетите конкретни пределно-допустими норми за замърсяване с тежки метали се

установява, че около 50% почвите в парка са  чисти или имат стойности на тежки метали около ПДК.
По отношение на растителността върху 80% от проучените територии е установено комплексно

наднормено замърсяване с тежки метали. Като основна форма на замърсяване се очертава -
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аерозолната. Основни наднормени замърсители на тревостоя са кадмий - 87%, мед - 83%
и олово - 47.06%.

Слабо замърсени растителни асоциации, в които има наднормено присъствие само на един тежък
метал в границите от 20 до 50% са в билната част и южния склон на рид Равнец, местността Лободалъка
- около хижа Триглав и района от местността Пеещи скали до хижа Мазалат.

7. ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА,
УПРАВЛЕНИЕ НА СУКЦЕСИОННИТЕ ПРОЦЕСИ И ЗА
РАМКИТЕ НА СТОПАНСКОТО              ПОЛЗВАНЕ НА
ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА

За опазване територията на Централен Балкан е необходимо:
1. Да се осъществява строг контрол за опазване на редките и ендемични видове. Нужно е:
• да се определят точно техните находища;
• да се ограничи, а за някои видове забрани достъпът до тези находища;
• да се създават условия за тяхното съхранение in situ и ex situ, с цел увеличаване

популациите им.
1. Пътеките за туристи и други посетители на парка да се маркират добре и по възможност

да не минават в близост с находищата на редки растения.
2. Да се регулират популациите на дивите прасета, които са рушители на фитоценозата

(напр. района между хижа Ехо и връх Вежен)
3. За застрашените и редки видове от най-замърсените микрозони да се организира

събиране на размножителен материал за ex situ размножаване и съхранение, при нужда включително
чрез тъканни култури.

4. С оглед спиране на естествените сукцесионни процеси да се организира контролирана
от специалисти борба със сибирската хвойна, като се има предвид, че на стръмни места е неизбежна
ерозията. На освободените  от хвойната терени да се засяват семена от подходящи видове. В тази
връзка е необходимо:

• да се организира събиране и производство на семена от местни (Старопланински)
фуражни треви;

• да се пристъпи към постепенно подобряване на картъловите пасища, чрез съответна
обработка, подсев на семена, торене и др.

1. Да се регулира натоварването на пасищата с животни и по възможност (на някои места)
да се въведе парцелната паша.

2. Да се проведе контрол относно радиацията в растителните съобщества, почвата и водите
(евентуално последствие от Чернобилската авария). Водоизточниците, които се ползват от животни
и хора да се проверяват ежегодно относно съдържанието на тежки метали и металоиди.

3. Да се провежда ежегоден контрол за съдържание на тежки метали и металоиди в тревите,
животинската продукция, отпадъците (тор, компост), ако те се използват за торене.

4. Да се осигурят от държавата на производителите на животинската продукция от районите
с доказана замърсеност, фуражи или средства, еквивалентни на негодната за консумация растителна
и животинска продукция.

5. Препоръчително е в най-замърсените райони да се избягва или забрани пашата.

7. ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА, УПРАВЛЕНИЕ НА СУКЦЕСИОННИТЕ ПРОЦЕСИ И ЗА РАМКИТЕ НА ...
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От извършените изследвания за съдържание на тежки метали в почви и растителност
от високопланинската част на Народен Парк Централен Балкан и анализа на данните, правим
следните препоръки:

1. Картиране на кварцово - доломитовите повърхностни скални образувания. Поради
по-високата естестена буферна способност на почвите формирани върху подобна
почвообразуваща база те много по-трудно се вкисляват, а от тук върху тях се формира
по-богато биологично разнообразие от флора и фауна. Този тип почви са относително по-
чисти по отношение съдържанието на тежки метали, защото по-голямата част от тях са
трансформирани в трудно усвоими съединения и по този начин е неутрализиран токсичния
им ефект.

2. Почвено картиране, с отчитане на рН на всички основни ботанически картируеми
единици - например на ниво - асоциация.

3. Радиационно метрично локализиране на микрозоните в парка с неколкократно по-високо
радиационно излъчване - над радиационния фон, с цел установяване на скално почвени радиационни
локалитети. В подобни природни дадености може да се очаква непрекъсната биологична дивергенция
и по-голяма честота на стабилизирани мутантни отклонения.

4. Мониторингов агробиологичен токсикологичен контрол за следене на киселинно-
образуващи емисии и аерозоли на тежки метали. Получаваната оперативна информация от този
контрол да се използва за прилагане на конкретни икономически санкции към основните регионални
замърсители на парка.

5. In situ консервация на растителни генетични ресурси. Определяне на площи за събиране
на семена или размножителен материал от редки и застрашени видове.

6. В районите, където тревостоя е комплексно замърсен с тежки метали, препоръчваме
животновъдство с местно и влакнодайно направление.

7. В зоните, прилежащи към парка и развиващи селскостопанско производство, но
засегнати от аерозолните замърсявания с тежки метали препоръчваме:

• семепроизводство на фуражни култури - зимен грах, фий, овес, ръж и др.
• маслено - етерични култури - за семепроизводство и производство на етерични масла

(лавандула, роза, мента, копър, босилек и др.);
• маслодайни - зимна рапица и зимна репица. Същите могат да се използват и като

източници за биодизелово гориво;
• влакнодайни - лен, коноп;
• бубарство чернически насаждения;
• овощни видове - малини, касис, ягоди, шипка (за мармалад и безалкохолни напитки).
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Таблица N1

1 Acer heldrreichii + +
2 Alchemilla achtarovii +
3 Alchemilla anisiaca +
4 Alchemilla asteroantha +
5 Alchemilla bulgarica. +
6 Alchemilla catachnoa +
7 Alchemilla erythropoda. +
8 Alchemilla gracillima. +
9 Alchemilla grossidens + +
10 Alchemilla indivisa +
11 Alchemilla jumrukczalica +
12 Alchemilla mollis +
13 Alchemilla plicatula. +
14 Alchemilla pyrenaica +
15 Allium montanum +
16 Anemone narcissiflora. +
17 Angelica archangelica +
18 Angelica pancicii +
19 Androsace hedraeantha +
20 Anthemis sancti-jochanis +
21 Aquiliegia vulgaris +
22 Arctostaphylos uva-ursi +
23 Arabis nova +
24 Asperula capitata +
25 Atropa bella-dona +
26 Betonica bulgarica +
27 Blechnum spicant +
28 Botrichium lunaria +
29 Campanula latifolia L. +
30 Carum graecum +
31 Centaurea dubia +
32 Centaurea carlovensis +
33 Centaurea kernerana +
34 Centaurea nigrescens +
35 Cortusa matthiolli +
36 Cynoglossum germanicum +
37 Cirsium oleraceum +
38 Cystopteris regia +
39 Daphne blagayana +
40 Daphne cneorum +
41 Daphne oleioides +
42 Dianthus barbatus +

Таксони Рядък Застрашен Изчезнал Ендемит Реликт
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Таксони Рядък Застрашен Изчезнал Ендемит Реликт

43 Dianthus stribrnyi +
44 Diphasium alpinum +
45 Festuca xantina +
46 Festuca paniculata +
47 Festuca rupicola +
48 Festuca balcanica +
49 Fritillaria pontica +
50 Gallium rubioides. +
51 Gentiana acaulis +
52 Gentiana lutea +
53 Gentiana punctata +
54 Gentianella amarela +
55 Gentianella praecox +
56 Haberlea rhodopaensis +
57 Herminium monorchis +
58 Hupezia sellago +
59 Juncus acutifolius +
60 Juniperus sabina +
61 Laurocerasus officinalis

var. sipkaensis +
62 Laserpitium silver +
63 Laserpitium krapfi +
64 Lathyrus montanus +
65 Leontodin rilaense +
66 Leontopodium alpinum +
67 Lilium jankae +
68 Lilium martagon +
69 Linum uninerve +
70 Lonicera nigra +
71 Melampyrum bichariense +
72 Menyanthes tpifoliata +
73 Meum atamanticum +
74 Micromeria frivaldskyana +
75 Minuartia saxifraga +
76 Moehringia jankae +
77 Oenanthe angulosa +
78 Oenanthe millefolia +
79 Orchis globosa +
80 Orchis papillionaceae +
81 Peducularis oederi +
82 Peucedanum vittijugum +
83 Phyteuma confusum +
84 Pleorospermum austriacum +

ТАБЛИЦА N1
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ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА

85 Rhynchocorys elephas +
86 Rhododendron myrtifolium +
87 Rosa balcanica +
88 Rubus vepallidus +
89 Satureja pilosa +
90 Saxifraga marginata +
91 Sedum kostovii +
92 Sedum stefco +
93 Sempervivum velenovskii +
94 Senecio umbrosa. +
95 Seseli bulgaricum +
96 Silene balcanica +
97 Sison amomum +
98 Spiranthes automnalis +
99 Symphyandra wannery +
100 Tilia rubra +
101 Trifolium panonicum +
102 Trollius europaeus +
103 Verbascum boevae +
104 Valeriana montana +
105 Vicia dumetorum +
106 Viola balcanica +

Таксони Рядък Застрашен Изчезнал Ендемит Реликт
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Nardus stricta х. Незабравка 90.37 14.50 4.23 25.81 6.85
х. Дерменкая 89.80 10.19 4.79 22.31 7.11
в. Амбарица 90.66 11.50 1.96 29.59 4.57
в. Кадемлията 88.19 7.36 - 29.43 5.08

Nardus stricta - х. Паскал 90.53 9.75 3.65 30.23 5.82
Agrostis capillaris х. Бенковски 89.72 9.13 - 31.34 5.49

масив Зеленика 89.72 10.76 - 28.14 9.25
масив Равнец 89.57 7.31 - 30.30 5.53

Nardus stricta - х.Планински извори 90.13 12.00 3.10 28.59 6.00
Festuca rubra над х. Левски 89.66 10.38 2.91 28.72 4.33

в. Равнец 89.77 7.31 - 31.06 3.89
Nardus stricta - западно от 91.10 11.50 4.03 28.32 8.29
Lerchenfeldia flexuosa х. Незабравка
Nardus strictaicta - в. Вежен 90.50 9.13 4.44 29.59 7.64
Juncus trifidus в. Русалиите 91.19 8.62 - 29.82 4.36
Agrostis capillaris в. Ушите 89.57 11.25 3.75 26.29 6.99

мест.Розинска 89.72 12.06 - 27.83 6.80
мандра

местност Куклите 91.15 7.13 - 31.22 4.21
Agrostis capillaris - в. Триглав 89.03 8.00 - 32.23 5.12
Nardus stricta
Agrostis capillaris в. Безимен 89.72 9.25 - 32.63 4.85
- Lerchenfeldia в. Вежен 89.72 11.08 - 31.01 6.78
flexuosa в. Юмрука 89.72 8.44 - 31.33 6.55

в. Пеещи скали 88.43 8.33 - 33.41 4.59
Festuca rubra х. Добрила 89.80 10.81 1.98 31.15 4.84

х. Рай 88.09 8.62 - 31.05 8.62
Festuca rubra - х. Амбарица 90.13 13.88 2.15 31.60 5.56
Lerchenfeldia flexuosa х. Тъжа 91.38 7.19 - 34.03 5.18
Festuca rubra - мест. Баш мандра 89.26 8.50 - 29.16 5.69
Poa ursina
Lerchenfeldia flexuosa - мест. Въртопа 89.72 10.94 - 28.98 4.43
Agrostis capillaris в. Вежен 89.72 10.00 - 32.11 3.72
Lerchenfeldia flexuosa - в. Триглав- 87.74 6.50 - 34.07 4.80
Nardus stricta Кадемлийско дере

х.Тъжа- м.Пашовица 87.27 7.88 - 30.39 5.35

Таблица 2

Оценка на хранителната стойност на доминантните видове, формиращи
икономически важните пасища (в % от абсолютно сухо вещество)

Формация Локалитет Вода Сурови Мазнини Целулоза Остатък
протеини пепели

ТАБЛИЦА N2
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Festuca balcanica в.Амбарица - 90.52 15.56 2.54 26.97 4.64
в.Купена
източно от 88.27 12.25 - 32.20 4.12
 х. Мазалат
в. Ботев 86.73 7.81 - 31.57 4.24

Bellardiochloa violaceae х.Планински извори 91.67 9.94 4.80 31.41 6.17
в. Жълтец 87.78 7.56 - 34.46 5.26
х. Левски - 89.96 8.88 - 29.92 5.14
 м. Равнец

Sesleria latifolia засл. Орлово гнездо 90.49 10.50 4.25 26.27 6.56
в. Сиврята 89.72 8.88 - 30.32 6.23

Agrostis rupestris в. Ботев- в. Равнец 88.88 8.81 - 33.16 2.94
над х. Левски 90.09 7.94 - 30.47 4.16

Calamagrostis в. Ботев 89.39 10.69 - 28.24 4.37
arundinaceae в. Парджика 91.43 91.43 - 32.31 5.15

Формация Локалитет Вода Сурови Мазнини Целулоза Остатък
протеини пепели
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Таблица N3

Химичен състав и съдържание на тежки метали в доминантни видове от
пасищата на Народен Парк Централен Балкан

към абсолютно сухо вещество в % тежки метали маса
мг/кг

вид фаза суров целулоза пепели Рв Сд Си
протеин

Festuca млечна зрелост 8.31 33.20 4.75 0.80 0.39 4.00
balcanica
Sesleria зрели семена 9.81 40.84 5.43 5.10 0.40 5.80
latifolia
Agrostis зрели семена 9.18 33.32 6.44 0.90 0.29 5.50
capillaris
Lerchenfeldia зрели семена 8.25 35.71 8.24 2.30 0.35 3.70
flexuosa
Nardus stricta млечна зрелост 10.12 30.07 3.90 2.90 0.49 6.70
Nardus stricta (септември) 6.94 27.67 4.13 – – –
(коренище)

ТАБЛИЦА N3
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ТАБЛИЦА N4

Места за пробовземане в НП Централен Балкан

№ Място за пробовземане НМВ Почви Растителност Вода Мляко Сирене Месо

ЗЛАТИШКО-ТЕТЕВЕНСКА ПЛАНИНА
1 Връх Свищи плаз - основното било 1,650 ! "
2 Хижа Извора 1,500 ! "
3 Хижа Паскал 1,650 ! "
4 Хижа Планински извори 1,960 ! "
5 Връх Баба - основното било 2,000 ! "
6 с. Антон 750 " # $ ♦
7 Връх Булованя 1,900 ! " % # $
8 Хижа Бенковски ! " % # $
9 м. Въртопа 1,950 ! " %
10 Връх Булованя ! "
11 Връх Вежен 2,191 ! " %
12 Основното било източно 1,800 ! "
от връх Вежен

13 Основното било над 1,850 ! "
м.Розинска мандра

14 Връх Юмрука ! " %
15 Хижа Ехо ! " %
16 Връх Ушите 1,600 ! "
17 Рибаришки проход 1,500 %

ТРОЯНСКА ПЛАНИНА
18 Било Зеленика 1,550 ! "
19 Връх Сиврията - основното било 1,552 ! "
20 Тур. заслон Орово гнездо ! "
21 Основното било - източно 1,500 ! "
от хижа Дерменкая

22 Хижа Добрила 1,750 ! "
КАЛОФЕРСКА ПЛАНИНА

23 Северни склонове на връх Амбарица1,710 ! " %
24 Хижа Амбарица 1,550 ! "
25 Връх Купена 1,860 ! "
26 Основното било на хижа Левски 1,920 ! " %
27 кв. Острец 520 ! "
28 Източно от хижа Левски ! "
29 м. Башмандра - източно ! "
от хижа Левски

30 Хижа Рай # $
31 Връх Ботев 2,375 ! "
32 Тур. заслон Ботев 1,980 ! "
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№ Място за пробовземане НМВ Почви Растителност Вода Мляко Сирене Месо

33 Връх Дюза 2,180 "
34 Северните части на връх Равнец ! "
35 Връх Равнец - над хижа Комсомол 1,480 "
36 Връх Равнец - м. Черна могила 1,925 "
37 Връх Равнец - м. Сините камъни 1,970 "
38 Югоизточни склонове на 1,750 "
връх Жълтец

39 Връх Параджика 2,000 "
40 Местност Русалиите ! "
41 Хижа Тъжа 1,670 " #
42 Местността Смесите 1,700 ! "
43 Местност Пашовите - до хижа Тъжа 1,640 "
44 Северните склонове на 1,870 "
връх Триглав

45 Местност Кадемлийското дере - 1,830 "
връх Триглав

46 Местност Лободалъка - 1,870 "
до хижа Тъжа

47 Връх Малък Кадемлия "
48 Местност Пеещи скали - 1,600 ! "
основното било

49 Западно от хижа Мазалат 1,460 "
50 Източно от хижа Мазалат 1,500 ! "

ТАБЛИЦА N4
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Таблица N5

Замърсяване с тежки метали на почвата във високопланинската безлесна зона
на Народен парк Централен Балкан

Съдържание на тежки метали в почвата (в мг/кг)
№ Място на пробовземане Височина pH Cu Pb Cd As Mn Zn

ЗЛАТИШКО-ТЕТЕВЕНСКИ - ЗАПАДЕН ДЯЛ НА ПАРКА
1 в. Свищи плаз - основен рид 1 650 - 27.50 26.00 0.00 21.00 - -
2 х. Извора 1 500 - 117.00 57.00 0.00 16.00 - -
3 х. Паскал 1 650 5.0 107.00 23.50 1.25 2.80 - -
4 х. Планински извори 1 960 4.5 41.50 49.75 0.00 3.00 - -
5 местност Планински извори 1 950 - 51.00 46.50 2.00 3.20 - -
6 в. Булуваня 1 650 - 37.00 60.50 0.00 0.00 - -
7 главен рид над местност 1 800 5.0 38.00 25.00 1.25 5.20 - -
Въртопа

8 местност Въртопа-в горната 1 500 - 30.25 18.25 0.00 4.40 - -
горска линия

9 в. Вежен 2 191 4.5 93.50 32.50 0.00 2.80 - -
10 х. Ехо 1 780 - 17.00 31.25 0.00 1.00 - -
11 в. Ушите 1 600 - 19.00 50.50 0.00 20.00 - -

ТРОЯНСКИ - ЦЕНТРАЛЕН ДЯЛ НА ПАРКА
12 вододел Зеленика 1 550 - 30.75 28.50 0.00 2.80 - -
13 главен рид Къртхисар - - 11.50 15.50 0.00 2.60 - -
14 главен рид Гердектепе - - 15.50 28.00 0.50 3.60 - -
15 главен рид Каратепе - - 72.00 18.75 1.75 2.00 - -
16 х. Добрила 1 750 4.38 26.80 < 2.50 1.32 - 354.00 92.50

КАЛОФЕРСКИ - ИЗТОЧЕН ДЯЛ НА ПАРКА
17 сев. склонове на в.Амбарица 1 710 4.19 17.40 < 2.50 1.56 - 317.00 59.90
18 х. Амбарица 1 550 4.22 32.00 < 2.50 1.91 - 557.00 90.80
19 главен рид до езерото под 1 860 4.05 41.30 < 2.50 1.62 - 360.00 72.60
връх Купена

20 главен рид над хижа Левски 1 920 4.09 16.50 < 2.50 1.11 - 332.00 64.60
21 кръстопът между х. Рай и - 4.12 29.10 < 2.50 1.60 - 847.00 95.70
Левски

22 местност Башмандра - - 4.75 24.80 < 2.50 2.24 - 763.00 128.00
източно от х. Левски

РАЙОНА НА ВРЪХ БОТЕВ
23 връх Ботев 2 375 4.28 14.90 < 2.50 1.25 - 176.00 64.90
24 тур. заслон Ботев 1 980 4.38 15.80 < 2.50 1.48 - 335.00 69.30
25 сев. склонове на в. Равнец 2 180 4.29 24.40 < 2.50 1.36 - 422.00 63.40
26 местност Русалийте 1 790 4.31 14.50 < 2.50 1.34 - 216.00 62.30
27 местност Смесите 1 840 4.15 13.10 < 2.50 1.01 - 398.00 56.60
28 село Острец - ливада 4.28 20.20 < 2.50 1.45 - 426.00 82.70
29 местност Пеещи скали - 1 600 4.31 16.80 < 2.50 1.03 - 439.00 55.40
главен рид

30 източно от х. Мазалат 1 500 4.05 21.00 < 2.50 1.37 - 404.00 60.00
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Пределно допустими концентрации на почвени замърсители,  в зависимост от
pH (в мг/кг)

№ pH Cu Pb Cd As Mn Zn

1 4.0 < 20.00 < 25.00 < 0.30 < 25.00 - < 30.00
2 4.5 < 25.00 < 30.00 < 1.00 < 25.00 - < 40.00
3 5.0 < 40.00 < 40.00 - < 25.00 - < 60.00

ТАБЛИЦА N5
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Таблица N6

Замърсяване с тежки метали на растенията от високопланинската безлесна зона на Народен
парк Централен Балкан

Съдържание на тежки метали в почвата (в мг/кг)
№ Място на пробовземане Височина P b Cd Cu Mn As Se Zn

ЗЛАТИШКО-ТЕТЕВЕНСКИ - ЗАПАДЕН ДЯЛ НА ПАРКА
1 в. Свищи плаз - главен рид 1 650 - - - - - - -

2 главен рид изт. от в.Свищи плаз 1 760 - - - - - - -

3 х. Извора 1 500 - - - - - - -

4 главен рид източно от х.Паскал 1 650 3.16 0.05 18.19 79.00 0.42 0.20 26.20

5 х. Планински извори 1 960 3.07 0.05 12.00 160.00 0.33 0.20 22.90

6 осн. рид - изт. от 1 920 7.83 0.38 42.40 60.00 1.01 0.76 42.40
х. Планински извори

7 в.Булуваня-западни склонове 1 650 4.30 0.92 10.13 33.50 0.20 0.20 2.10

8 доминанат вид трева в проба N7 1 650 2.90 0.49 6.70 - - - -

9 мест. Въртопа-под главния рид 1 850 1.90 0.19 8.20 - *3.00 *2.00 -

10 в.Браница - северни склонове 1 700 4.80 0.29 15.70 - *4.00 - -

11 в. Браница  - главен рид 1 750 0.80 0.39 4.00 - - - -

12 мест. Въртопа - над горната 1 550 2.80 0.37 8.50 12.00 - - -
горска линия

13 мест. Въртопа - главен рид 1 950 4.30 0.95 13.20 - - - -

14 връх Вежен 2 190 3.30 0.66 13.80 - - - -

15 в.Вежен-мест. Каменна порта 1 819 4.93 0.05 16.70 165.00 0.63 0.20 29.60

16 в. Вежен - мест. 1 820 4.10 0.62 8.70 - - - -
Влашки кладенец

17 гл. Рид над мест. 1 669 1.00 0.34 9.80 - - - -
Розинска мандра

18 в. Юмрука - североизточните 1 819 4.50 0.44 8.90 - - - -
склонове

19 доминант вид трева в проба N17 1 819 2.30 0.35 3.70 - - - -

20 Козя стена - в. Ушите 1 637 4.95 0.53 13.50 99.00 0.65 0.58 34.60

21 доминант вид трева в проба N18 1 637 2.10 2.24 12.78 165.00 0.69 0.20 28.80

ТРОЯНСКИ - ЦЕНТРАЛЕН ДЯЛ НА ПАРКА
22 вододел Зеленика 1 680 3.80 0.57 7.40 - - - -

23 доминанат вид трева в проба N19 1 680 0.90 0.29 5.50 - - - -

24 в. Сиврията 1 552 2.90 0.38 10.80 - *5.00 - -

25 доминанат вид трева в проба N20 1 552 5.10 0.40 5.80 - - - -

26 главен рид - мест. Къртхисар 3.16 0.05 10.10 149.00 0.57 0.54 28.20

27 основен рид - мест. Гердектепе 1 700 3.36 0.05 9.82 75.00 0.26 0.20 34.60

28 доминанат вид трева в проба N22 1 700 3.89 0.05 10.40 48.60 0.67 0.20 37.20

29 в. Каратепе - южни склонове 1 650 3.48 0.05 13.10 143.00 0.33 0.57 29.70

30 1 км югоизточно от х. Добрила 1 750 <1.00 0.47 10.90 199.00 - *1.00 35.70

31 в. Амбарица - сев. Склонове 1 700 <1.00 0.21 11.00 498.00 - - 39.80

32 х. Амбарица 1 550 1.50 0.18 9.20 367.00 - - 39.20
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Съдържание на тежки метали в почвата (в мг/кг)
№ Място на пробовземане Височина P b Cd Cu Mn As Se Zn

33 главен рид между върховете 1 860 <1.00 0.89 12.40 469.00 - - 68.50
Амбарица и Купена

34 в. Костенурката 2 035 3.10 0.41 11.10 278.00 - - 35.00

35 х. Левски - х. Рай <1.00 0.24 10.60 333.00 - - 49.20

36 в. Жълтец - югоизт. склонове 1 750 2.00 0.05 8.60 236.00 *6.00 - 27.20

37 х. Левски - х. Рай, Башмандра <1.00 0.21 10.30 134.00 - - 40.90

КАЛОФЕРСКИ - ИЗТОЧЕН ДЯЛ НА ПАРКА
38 в. Ботев 2 375 4.40 0.20 9.90 196.00 *3.00 *2.00 58.50

39 тур. заслон Ботев 2.10 0.15 8.90 229.00 - - 43.00

40 в. Ботев - х. Тъжа 2 180 3.00 0.07 9.00 255.00 - - 20.20

41 тур. заслон Ботев - х. Тъжа 2 080 2.50 0.15 12.30 100.00 - - 46.00

42 х. Плевен - - - - *2.00 *1.00 -

43 рид Равнец - сев. склонове 1.50 0.24 9.90 322.00 - - 44.80

44 рид Равнец - мест. Каратепе 1 925 <1.00 0.05 7.80 266.00 - - 21.00

45 рид Равнец - мест. 1 970 <1.00 0.10 8.90 210.00 - - 21.00
Сините камъни

46 рид Равнец - южни склонове 1 480 <1.00 1.25 9.40 188.00 - - 26.40

47 в.Параджика - южни склонове 1 780 2.40 0.17 11.80 216.00 - - 21.50

48 мест. Паниците 1.80 0.15 9.80 178.00 - - 29.50

49 х. Тъжа 1 670 3.00 0.12 12.00 453.00 - - 28.00

50 село Острец 520 <1.00 0.19 10.50 429.00 - - 35.50

51 мест. Русалиите 1 800 3.90 0.09 14.20 272.00 - - 40.10

52 мест. Пашовите 1 640 3.50 0.32 14.80 630.00 - - 53.70

53 мест. Смесите 1 700 3.70 0.15 11.50 595.00 - - 55.40

54 в. Триглав 1 850 4.50 0.27 10.00 277.00 - - 47.00

55 мест. Кадемлийско дере 1 830 4.20 0.17 16.30 760.00 - - 34.50

56 мест. Лободалъка 1 870 1.00 0.10 10.10 210.00 - *2.00 39.10

57 мест. Лободалъка 1 970 <1.00 0.10 11.30 355.00 - - 48.00

58 в. Малък кадемлия 2.10 0.24 12.70 393.00 - - 48.10

59 мест. Пеещи скали 1 600 0.80 0.20 10.10 410.00 - - 36.50

60 изт. от х. Мазалат 1 600 1.50 0.37 10.90 474.00 - - 38.00

61 зап. от х. Мазалат 1 460 <1.00 0.10 10.10 197.00 - - 23.00

62 село Скобелево - - - - *3.00 - -

63 град Карлово - - - - *3.00 - -

* Резултатите са получени от Институт по ботаника - БАН.

ТАБЛИЦА N6

  Съдържание на тежки метали в растенията (в мг/кг)
P b Cd Cu As Se Zn

пределно допустими концентрации за зеленчуци 4.00 0.30 50.00 0.50 - 50.00
пределно допустими концентрации за фураж 1.10 0.10 5.00 0.50 0.50 50.00
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ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА

Таблица N7

Съдържание на тежки метали в млякото (в мг/кг)
Място на пробовземане Mn Cu Zn As Se Cd Pb Hg

с. Антон 3.08 4.30 0.20
с. Антон 3.10 0.05 0.02 0.24
х. Бенковски 6.30 1.00 1.60
х. Бенковски 3.10 3.17 0.05 0.02 0.38
х. Рай 5.00 2.20
х. Тъжа 5.80

Съдържание на тежки метали в млякото (в мг/кг)
Място на пробовземане Mn Cu Zn As Se Cd Pb

с. Антон - прясно овче сирене 21.60 0.50 3.80 7.20
с. Антон - старо овче сирене 2.5 19.00 0.20 1.50
с. Антон - пресен кашкавал 28.80 4.30
с. Антон - стар кашкавал 48.50 2.30 3.10
х. Бенковски - прясно сирене 19.80 2.10
х.Рай - овче сирене 18.00 3.10 1.20
Калофер - овче сирене 27.20 2.50

ПДК за съдържание на тежки метали в млякото

ПДК за съдържание на тежки метали в млечни продукти

№ Cu Zn As Se Cd Pb Hg

1 0.4 5.0 0.03 0.03 0.01 0.1 0.005

№ Cu Zn As Se Cd Pb Hg

1 2.5 25.0 0.25 0.25 0.05 0.5 0.02
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Таблица N8

Съдържание на тежки метали в водата (в мл/л)
Място на пробовземане Cu Zn As Se Cd Hg Pb

Извор на р.Костийска 0.012 0.160 2.20 0.230 0.500 8.300
Водопой х.Бенковски 0.002 0.150 1.30 0.170 0.400 8.100
Водопой м.Въртопа 0.003 0.090 2.10 0.160 0.200 2.500

Cu Cd Hg Pb

ПДК 1.0 0.05 0.1/0.3

ПДК за съдържание на тежки метали във вода

ТАБЛИЦА N8
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ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА

Festuca balcanica (Acht.) Markgr.

Стъбло

основно междувъзлие
1 2 3 4

средно междувъзлие

1 2 3 4

връхно междувъзлие
1 2 3 4

1 — епидермис;
2 — склеренхим;
3 — проводящи тъкани;
4 — паренхим;

Фиг. 1
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Festuca balcanica (Acht.) Markgr.

Лист

1 — епидермис;
2 — склеренхим;
3 — проводящи тъкани;
4 — паренхим;

връхен

среден

приосновен 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Фиг. 2

ФИГУРИ



62

ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА

Nardus stricta L.

Стъбло

връхно междувъзлие
1 2 3 4

1 — епидермис;
2 — склеренхим;
3 — проводящи тъкани;
4 — паренхим;

средно междувъзлие

основно междувъзлие

1 2 3 4

1 2 3 4

Фиг. 3
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Nardus stricta L.

Лист

1 — епидермис;
2 — склеренхим;
3 — проводящи тъкани;
4 — паренхим;

връхен

среден

приосновен 
1 2  3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Фиг. 4

ФИГУРИ
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СЪСТОЯНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В РАЙОНА НА НАРОДНИЯ ПАРК

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

Животновъдството в България е един от основните отрасли на селското стопанство с определено
място в икономиката. Една от основните предпоставки за развитието му са природо-климатичните
условия. Страната ни се намира на границата на Средиземноморската климатична зона и наличието
на голям брой планински масиви със значителни площи от ливади и пасища е определяло развитието
на преживното животновъдство като единствено оползотворяващо тревата - още от най-ранната
история на нашите земи.

В зависимост от културата на селското стопанство, от производството, потребностите от
говедата и овцете през отделните исторически периоди с активната намеса на човека при
отглеждането на животните са били създадени местни погроди и отродия от желаното направление.
Тези направления в зависимост от социално-икономическите условия са се изменяли, като се е давало
предимство на една или друга продуктивност.

Старопланинския масив с главната си планинска верига и предпланините със своите обширни
планински пасища през лятото е служил като база и източник на храна за голям брой овце, говеда и
коне.

Народен парк “Централен Балкан” е разположен в средата на средната част на Стара планина.
Преобладаващи тип почви са кафявите горски при 700-1000м. надморска височина и планинско-

ливадните торфени обхващащи височините от  1 400 - 1 500 м до най-високите върхове.
Климатът в Старопланинския масив попада в умерено континенталната климатична подобласт

- със сравнително хладно лято и студена зима, което стеснява разликата между лятото и зимата.
Средната годишна температура е 10-11оС. Максимумът валежи е през пролетта и лятото, като

общите количества са големи - 750-1 200 мл. Планинският климатичен район, с наличието на чести и
силни ветрове, заедно с не високите температури създават условия за развитието на картъл и хвойна
- растителност коренно различна от тази на полските райони.

Развитието на животновъдството в общините включени в Парка в миналото се е изграждало
преди всичко на основата на естествените ливади по южния и северен склон на Стара планина през
лятото и есента и лагеруване на високопланинските през лятото. През оборния (зимния) период се
е разчитало на сеното добивано от естествените ливади, листников фураж, царевичак и слама при
подхранване с оскъдни количества концентрирани храни и картофи особено в селищата на север от
Балкана.

За осъществяване единството на организма с външната среда от голямо значение е наличието
на достатъчно по количество и отговаряща на определени качества храна.

Приетата от животните храна се подлага в организма на процесите на дисимилация (катаболизма)
и асимилация (анаболизма). Под действието на различни биохимични превръщания храната се
възприема и се усвоява от организма за енергетични и пластични цели.

Процесите на обмяна на веществата при преживните животни (в това число говеда, биволи и
овце) със сложен стомах се отличават значително от тези при останалите (с прост). Търбухът и
мрежата на говедото могат да побират приблизително 200 литра течно съдържание и са място за
буферна ферментация. Там, механично раздробения фураж се подлага на големи изменения с помощта
на богато равита микрофлора и много ензими.

В растителните храни основната маса хранителни вещества представляват въглехидратите. В
зависимост от вида на растенията съдържанието им варира в широки граници - от 40 до 80%. Те в
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растенията се разделят на две основни групи: разтворими във вода + захариди и
полизахариди. Последните обхващат голяма група, значителна част от които са
неразтворими във вода, но се разграждат от бактерийните ензими на търбуха до по-прости
усвояеми съединения. Такива полизахариди, като декстрина и скорбялата лесно се
разграждат и се отнасят към групата на лесно ферментиращите въглехидрати. Целулозата,
хемицелулозата и пектинът са трудно разтворими дори в алкални и кисели разтвори и само
под въздействието на бактерийните ензими се разграждат до въглехидрати с къса
въглеродна верига, които по-нататък се разграждат съответно  до летливи мастни киселини.
В това се изразява и най-важната особеност на преживните животни - тяхната способност
да преработват всички форми на целулозата. По данни на много изследователи различните й форми
се разграждат в търбуха на преживните животни от 30 до 80%.

За нормалното поддържане на жизнените функции - дишане, храносмилане, дейност на сърце,
движение и т.н. - както и за продукцията - месо, мляко и др. организмът се нуждае от постоянен
приток на хранителни вещества, предимно от органичен произход.

Нуждите на преживните животни от хранителни вещества се определят от комплекс от фактори
- вида, възрастта, пола, породата, физиологимното състояние, нивото на продуктивност и варират в
много широки граници.

В животновъдната практика те се определят чрез нормите за хранене по отношение на общата
хранителна стойност и кръмни единици, смилаем протеин, минерални вещества и витамини.

Норми за хранене на бременни сухостойни крави по М. Ф. Тъме (за денонощие)

Живо тегло в кг. Кръмни единици в кг. Смилаем белтък в гр. NaCl  в гр. Ca  в гр. P  в гр. Каротин  в гр.

300 5.5 600 30 45 25 200
350 5.5 660 35 55 30 220
400 6.0 720 40 60 35 240
450 6.5 780 45 70 40 250
500 7.0 840 50 80 45 280

Норми за хранене на кърмещи овце с едно и две агнета

Овце-майки с едно агне Овце-майки с две агнета
Живо тегло Кръмни Смилаем Ca в гр. P в гр. Кръмни Смилаем Ca в гр. P в гр.
в кг. единици в кг. белтък в кг. единици в кг. белтък в кг.
40 - 45 1.4 - 1.6 150 8 4 1.5 - 1.7 170 10 5.0
45 - 50 1.5 - 1.7 160 9 5 1.6 - 1.8 175 10 5.5
50 - 55 1.6 - 1.8 170 10 6 1.7 - 1.9 185 11 6.0
55 - 60 1.7 - 1.9 180 11 7 1.8 - 1.9 195 12 6.5
60 - 65 1.8 - 1.9 185 12 7 1.9 - 2.0 200 12 7.0
65 - 70 1.8 - 2.0 200 13 8 2.0 - 2.2 220 12 7.5

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
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СЪСТОЯНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В РАЙОНА НА НАРОДНИЯ ПАРК

В цял свят е известно, че няма по-евтина храна за преживните животни от пашата, а
една кръмна единица от пасищна трева обикновено струва от 2 до 5 пъти по-евтино,
отколкото другите фуражи.

Преживните животни в своето филогенетично развитие са се приспособили към
тревните фуражи през лятото на свежа, а през зимата  на изсъхнала трева. Те са били
единствената храна за дивите животни до започване на одомашняването, а дори и много
години след това. Връзката между организма на преживните животни и тревните фуражи е
много здрава, неразривна, исторически обусловена. Това се дължи преди всичко на факта,
че тревните фуражи по химичен състав, съдържание на протеин, витамини, макро- и микро-
елементи и други специфични и активнодействащи вещества и по обща хранителна
стойност са в състояние да задоволят организма напълно при ниска продуктивност. Като
се вземе под внимание, че пределни количества зелена трева се смятат 60 - 80кг.за крава
и 6 - 8 кг. За овца при 0.18 кг. кръмни единици и 21 грама смилаем протеин на килограм
пасищна трева е видно, че при нормален тревостой животните напълно са задоволени с хранителни
вещества съгласно посочените в таблицата нормативи.

За пасищата над горския пояс, включени в Парк Централен Балкан, нещата стоят малко по-
различно.

Колегите от растениевъдната група установяват, че най-разпространени и с най-голямо значение
за животните са следните видове пасища: картъл, обикновена полевица, къдрава пластица,
широколистна гъжва и виолетова белардиохлоа. Доминантният вид - картълът съставлява 80 -85% от
тревостоя, но поради малките му размери тегловното му участие заедно с другите житни съставлява
60 - 70%.

Много автори  са възприели тезата, че съобществата на Nardus stricta (картъл) имат извънредно
ниска стопанска стойност, понеже се състоят от видове без стопанско значени и с ниска
продуктивност.

Прави впечатление, че тези твърдения не са подкрепени с конкретни собствени или чужди
изследвания за химическия състав и хранителната стойност на тревата от картъловите пасища.
Чешмеджиев (1980) установява средно съдържание (от два откоса) на протеин 10.6%, а на влакнините
- 28%.

При сравнителни опити за изясняване влиянието на азотни и фосфорни торове внесени
самостоятелно или комбинирано при различни норми, върху добива, ботаническия и химическия
състав на картълови пасища при 1570 м.н.в., съобщава, че пробите от контролните (неторени) площи
са с 11.85% суров протеин, 2.43% сурови мазнини, 28.23% сурови влакнини, 0.555% калций, 0.227%
фосфор и 6.53% минерални вещества.

От Чешмеджиев е установено, че смилаемостта на органичното вещество  за 42 дни - от 8.VII. до
18.VIII. намалява от 69.40 на 59.03%, на суровия протен - от 75.01% (много добра смилаемост) на
60.84% и на суровите влакнини - от 69.85% (отлична смилаемост) на 63.62%. в 1 кг. Трева през юли е
имало 42.5 гр. смилаем протеин и 0.31 кг. кръмни единици, а на 18 август средните стойности падат
на 25.6 гр. смилаем протеин и 0.29 кръмни единици. Тези данни говорят недвусмислено за много
добрата енергийна и белтъчна хранителност на тревата от картъловите пасища. Тази преценка намира
потвърждение в съобщенията на Том (1964), който е установил, че в 1 кг. трева от картъловите пасища
в Кавказ се съдържа 0.27 кръмни единици и 26 гр. смилаем протеин.

Установените добиви зелена маса (посочени в представения доклад) 600 - 800 кг на дка, за един
сезон е значително висок. Тотев (1970) съобщава - 398.4 кг. на дка. средно за четири годишен период
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на изследване. По-високите резултати за 90-те години според нас се дължат и на значително
по-голямото количество на валежите спрямо предходни години.

Независимо от това, може да се приеме, че за един сезон 100 - 120 дни пасищен период при
нужда 60 - 80кг./ден за крава и 6 - 8 кг./ден за овца, необходимата пасищна площ варира
съответно от 10 - 20 дка за говедо и от 1.1 до 2 дка за овца.

Следователно необходимо е да се коригира широко разпространеното сред специалисти
схващане, че фуражната стойност на тревостоя на картъловите пасища е ниска. Вярно е, че добивите
зелена маса поради суровите климатични условия са ниски.

Това от векове е осъзнато от населението не само на селищата включени на територията
на Народен Парк Централен Балкан и затова в миналото на високопланинските пасища са
лагерували голям брой овце (включително от каракачанските), говеда и коне. Още повече,
необходимо е да се подчертае, че това е ставало в най-активния продуктивен период,
тогава когато се е добивало овчето мляко. Въпреки това, за един не много дълъг период
100 - 120 дни животните - говеда, овце, коне натрупват значителни запаси от хранителни
вещества и винаги се прибират от Балкана в много добро телесно състояние и добре
подготвени за зимния период.

Населението е отбивало женските агнета за разплод на високопланинските пасища и без всякакво
подхранване те са израствали и са се развивали добре.

Значително обезлюдяване на селищата от района на Централен Балкан и драстично намаление
на едрите и дребни пасищни животни  през последните години са основните предпоставки
високопланинските пасища през лятото да са практически пусти. Как ще се отрази това върху
тревните асоциации и въобще върху терена може само да се предполага, но такъв прецедент през
вековете не е съществувал и в това направление не са правени изследвания. Всъщност създадената
екосистема е нарушена, а дали и до каква степен и как ще се възстанови, поради влиянието на многото
фактори на този етап е трудно да се отговори.

На територията на народен парк Централен Балкан в миналото в годините на възход в
животновъдството през лятото са лагерували не по-малко от 140 000 - 150 000 броя овце, 15 000 - 20
000 шилета, 12 000 - 15 000 говеда (главно сухостойни крави, юници, волове и телета) и 2 500 - 3 000
коня и мулета.

Считаме за необходимо да подчертаем, че през периода на турското робство през лятото са
пристигали и много каракачански семейства със значителен брой овце. Каракачаните са били добри
овчари, познавали са много добре подходящите за животните места и са предпочитали Средна Стара
планина и Средна гора. Документален материал, освен отделни съобщения, за използването и пашата
на каракачанските стада в планинските райони на страната през лятото почти няма. Гърличков Гр.
(1898) пише в списание Ветеринарна сбирка, че за лятото на същата година се очаква в България да
дойдат 180-200 каракачански фамилии с около 180 000 - 200 000 броя овце, от които 80 000 дойни и 40
000 ялови, 80 000 агнета и 5 000 - 6 000 коня. Въпреки, че не е известно какъв брой животни са
лагерували на територията, включваща парка, по сведения на възрастни хора се знае, че каракачаните
са предпочитали именно тези площи и голяма част от овцете са били настанени там.

От животните изкарвани на високопланинските пасища е получавана значителна по колическтва
продукция, но точни данни за нея липсват. Може с основание да се твърди, че в добри години е
получавано не по-малко от 900 - 1 000 тона висококачествени балкански кашкавал и овче сирене.

Независимо, че 3.5 - 4 месеца младите животни - шилета, телета, юници и кончета не са
подхранвани с концентриран фураж - консумирали са само трева, те са натрупвали енергийни запаси

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
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и са били подготвени за зимния период.
Овчите стада са събирани на така наречени билюци (3 - 7 хил. броя  заедно) в близост до

примитивната мандра.
На територията на формирания Народен Парк Централен Балкан е имало не по-малко

от 14 - 15 мандри, в които се е преработвало по 2 - 3 тона овче мляко дневно.
Говедата също са лагерували в големи стада 350 - 750 броя и за тях са се грижили 2 - 3 пастири.

Конете са били пускани през пролетта - края на май на свободна паша (без пастир) и са били
прибирани в зависимост от метеорологичните условия - преди всичко по средата на септември.

Относителният дял на животните изкарвани на високопланинските пасища от отделните
общини е много различен. Общо взето населението от северните селища на Балкана -
Севлиево, Априлци, Троян, Тетевен е лагерувало много по-голям дял от тези отстоящи на
юг - Антон, Павел баня и Карлово. По тази причина, по време на управлението на
Александър Стамболийски територията на високопланинските пасища на Средна Стара
планина включително и тази на настоящия парк, с постановление е преразпределена в полза
на отстоящите на север общини.

Въпреки, че територията на Народен парк Централен Балкан е относително малка по обем,
природо-климатичните условия в отделните общини се различават значително, което във времето е
довело до съществено разнообразие на отглежданите породи и отродия животни. Храната и храненето
са един от основните фактори на външната среда, при които най-добре е изразена връзката между
организъм и среда. Те оказват и най-силно влияние върху организма на животното. Най-голяма роля
в това отношение има храненето и гледането през лятото - пашата и подхранването с концентриран
и сочен фураж през зимата. Различията в нивото на екстензивност на селското стопанство е дало
отпечатък не само върху едрината и конституцията на животните, но и върху продуктивните им
възможности.

Голямо е различието между тези отглеждани в южната, и тези от северната част на Балкана.
Последните се отличават с много добра адаптивност към неблагоприятните  климатични условия,
добре усвояват тревите за които се счита, че имат ниска хранителна стойност - например картъла.
Тези животни са по-темпераментни, по-подвижни, с добре развит майчин инстинкт и такъв за
познаване и активно търсене на паша и вода. Много силен е инстинктът за самосъхранение при
лошо време или опасност от нападение на диви зверове. Формираните във вековете генотипове,
при недостатъчна по количество и бедна на минерални и белтъчни вещества храна, се отличават с
по-слабо развитие на мускулната и костната система. Животните се характеризират със сухи, но
много здрави кости и добре релефно очертани мускули. Те обикновено са дребни на ръст, с компактно
и здраво тяло.

Набавянето на храната при планинските условия е много по-различно от това в равнината.
Поради по-студения климат вегетационният период на тревостоя е къс - няколко седмици
ефективното използване на пасищата от животните способни да натрупват бързо значителни
хранителни резерви в организма си, което им дава възможност сравнително по-лесно да понесат по-
дълъг период на оскъдно хранене.

Животните от южната страна на Балкана се намират в значително по-различни екологични
условия. Фактически те се отглеждат в полските райони, където храненето и гледането е много по-
добро, а и много малко от тях са лагерували на високопланинско пасище. През лятото стадата се
пасат в стърнищата - след жътва и прибиране на царевицата. Породите и отродията в тези общини са
значително по-едри, с по-висока продуктивност и по-слабо подвижни и по-неустойчиви при
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екстремни климатични условия.
Въпреки ограничената по площ територия на общините от парка, съществуващото голямо

разнообразие на природо-климатичните и стопанско-икономическите условия - релеф, почва, климат,
условия на хранене и гледане, екологични фактори, организация на производство,
преработка и пазар е създало предпоставки да бъдат създадени различни породи и отродия
животни.

По-значително разпространените породи и отродия овце, отглеждани в общините, чиито
територии са включени в Народния парк са Средно Старопланинската, Тетевенската, Дъбенската,
Цигайската и Каракачанската порода.

Всички достъпни исторически данни показват, че до 1950 година в България (в т.ч. и средна
Стара планина) са развъждани две групи овце: грубо вълнести (кабарляви), наричани
цуркана (цакел) и полутънкорунни - цигай. От кръстосването на тези групи са получени и
разпространени у нас полугрубо вълнестите овце.

След 1950 - 1952 година въз основа на предприетото масово кръстосване на местни
породи и отродия с кочове от тънкорунни и поутънкорунни породи и такива внесени от
ГДР, СССР, Англия и др. се създадоха нови породи. Само една малка част от аборигенните
се запазиха в личните стопанства на населението.

Овцете от Старопланинския масив са сравнително слабо проучвани, Савов Т. (1964) съобщава,
че развъжданите овце в Тетевенския и Троянския Балкан са малко по-едри и с по-дълго тяло в
сравнение с другите планински овце. Пигментираните овце са повече от 40%, вълната е груба и
полугруба смесена, а в някои селища (с. Видима) овцете са от типа на каракачанските. Телесните
размери на майките са: височина при холката 59.2 см, дължина на тялото 62.7 см, дълбочина на гърдите
27.0 см, ширина на гърдите 15.6 см и обхват на свирката 6.7 см.

През 70-те години овцете от средно старопланинското, тетевенското и дъбенското отродия и
каракачанската порода бяха включени в постановлението, решаващо въпроса със запазване на
генофонда. В тази връзка, от тогава се провежда целенасочена селекционно племенна работа с тях.

Обобщените резултати ни дават възможност да направим характеристика на включените в
селекционните програми животни.

2. ПОРОДИ И ОТРОДИЯ ОВЦЕ

2.1 Средно старопланинско отродие

Разпространено е в общините Троян, Априлци и припланинските селища на Севлиевската област.
Овцете-майки са предимно с бяла вълна. Цветните са 15-18% от цялото поголовие. Животните

са дребни. Живото тегло на овцете - майки варира от 35 до 40 кг, а на кочовете 65 - 70 кг.
Вълната е груба смесена с 18 см естествена дължина. Щапелът на руното има косичест строеж,

което го прави много добра защита от честите дъждове. Настригът вълна е 2.2 кг за майките и 4.7 кг
за кочовете.

Животните са с тънка и здрава костна система и копита. Тялото е компактно със суха мускулатура.
Темперамента е жив и краката под скочните стави са обрасли с къса космена покривка, опашката е
със средна дължина. Животните са способни да правят големи преходи.

2. ПОРОДИ И ОТРОДИЯ ОВЦЕ
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Кочовете са рогати, а при овцете често се срещат животни с недобре развити рогчета.
Плодовитостта на майките е 114%, а дойната млечност 55 - 60 литра при 6.5% мастни вещества.

2.2 Тетевенско отродие

Разпространено в самия град Тетевен и при планинските селища.
Овцете - майки са малко по-дребни и по-къси от тези от старопланинското отродие. Вълната им

е предимно бяла като процента е на цветните в границата на 8 - 12%. Лицето, краката и много често
корема са обрасли с къси покривни косми. Костната система е суха, здрава и тънка.

Настригът вълна е 2.1 кг за майките и 4.4 кг за кочовете, а живото тегло съответно 35 - 38 за
първите и 55 - 60 кг за вторите.

Плодовитостта е 117%, дойната млечност 60 - 65 литра при 6.5% м/в.

2.3 Каракачанска порода

Понастоящем тази порода в района се отглежда само в Експерименталната база на ИПЖЗ Троян.
Тя е типичен представител на типа Цакел. Според по-нови проучвания се допуска, че тя е една от
най-древните първични овце не само в Югоизточна Европа, но и въобще в Европа, генетично сходна
с европейския муфлон (Ovis ammon musimon) - много рядко срещан генотип, което го прави
особено ценен.

В миналото е била разпространена у нас и съседните страни, особено в Македония. Тя е една от
най-дребните с много груба и дълга смесена вълна. Овцете са били предимно черни и сиви, но в по-
близките години поради по-високата цена на бялата вълна понастоящем преобладават животните с бял
цвят. Кочовете са с рога, а майките обикновено безроги, но се срещат и такива с малки рогчета. Опашката
е тънка, къса (до скочна става) с дължина 24 - 25 см. Каракачанските овце са ниски (59.5) височина при
холката, с не много дълго тяло (59.0) и тесни - 15.5 см гърди. Обхватът на свирката е 6.2 см.

Животните и от двата пола са с много суха, тънка и здрава костна система и конституция,
притежават жив темперамент - много подвижни, с изключително развити рефлекси за съхранение и
майчинство.

Живото тегло на овцете-майки е 30 - 35 кг, а на кочовете 50 - 60 кг, вълнодайността съответно
1.5 - 2.0 кг и 3.5 - 4.5 кг. Руното се състои от много груби, дълги осилести и къси тънки, пухови
влакна. Този му строеж спомага за запазване тялото на овцете от проникване на водата при дъжд и
вятър до кожата. Грубите осилести влакна служат като покрив, на който се отцежда водата, а пуховите
влакна остават сухи и запазват топлина на тялото.

Плодовитостта не е висока 104 - 107% - стопанската, млечностната е задоволителна - 45 - 50 л. за
доен период.

2.4 Старопланински цигай

Създаден е и разпространен в планинската част на Стара планина и по-високите предпланински
части на Северна България.

За създаването му са използвани методите на възпроизводителното и поглъщателното
кръстосване на местни овце-майки и цигайските кочове. Използвани са мъжки разплодници предимно
от приазовския тип цигай, който се отличава с по-висока продуктивност, скорозрялост и плодовитост.

Живото тегло на овцете-майки е средно 45 - 48 кг, а на кочовете 70 - 80 кг. Вълнодобивът е 3 - 3.5
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кг за майките и 5 - 6 кг при разплодниците. Дължината на щапела е 8 - 9 см, нежността 56
- 46 качество и рандеман - 55 - 60%. Млечността за лактационен период е 80 - 85 л., а
плодовитостта 105 -110%.

Животните от породата се отличават с: хармонично тяло, здрава конституция, с добре развита
здрава костна система и копита. Те са средно едри с добре изразени местни форми и висок
интензитет на растеж в млада възраст. Тялото им е добре обрасло със специфична вълна
за цигайската порода. Обраслостта на главата е предимно над линията на очите, а на краката
до коленните и скочните стави. Кожата е средно дебела, плътна с добри кожухарски и
кожарски качества. Животните добре се адаптират към суровите природно-климатични
условия на планината.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСТНИ И ХАРАКТЕРНИ
ПОРОДИ ГОВЕДА И БИВОЛИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА
ОТГЛЕЖДАНЕ В НАРОДЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

3.1 Сиво местно говедо

До началото на 60-те години тази порода е съставлявала 60% от общия брой на говедата в
страната. От него в равнинната част на района - по поречията на реките Искър, Вит, Осъм, Росица,
Огоста е развъждано отродието на сивото говедо - сиво Искърско, характеризиращо се с по-висока
млечна продуктивност.

Сивото говедо е порода за комбинирано използване - мляко, месо, а в миналото и за работа.
Отличава се с отлична приспособимост към климатичните и стопански условия - невзискателност
към фуража и устойчивост на болести. Цветът на космената покривка е сив в различни нюанси.
Живото тегло варира от 350 до 500 кг за кравите и 600 - 700 кг за биците.

Млечната продуктивност на елитната част от популацията искърски крави в миналото е била
на едно завидно ниво, предвид живото тегло на кравите и фуражните условия - 3 000 - 3 500 кг мляко
при 4 - 4.5% мастни вещества. Отделни индивиди са демонстрирали много по-висока продуктивност.
Така например рекордистката крава Милка N451 за 335 лактационни дни е дала 6 269 кг мляко с 4.7%
мастни вещества.

Угоителните качества на сивото говедо също са много добри - поставени на интензивно угояване
те постигат 800 - 1000 г среднодневен прираст, като за 1 кг прираст използват 6.5 - 7 кръмни единици.

Сивото говедо е послужило като основа за кръстосване с всички породи подобрителки внасяни
в България - черно шарено, кафяво и др.

Независимо от това, че от него в страната сега са останали малък брой животни, то може да
бъде възстановено и част от популацията да се концентрира в най-подходящите за целта райони на
Народния парк Централен Балкан - Априлци, Тетевен, Троян.

Това са райони, където говеда от тази порода са отглеждани стотици години при сравнително
по-оскъдно хранене, отлично използване на планинските пасища и добра млечна и местна
продуктивност, с отлични вкусови качества.

Като много важни трябва да се считат жизнеността, дълголетието, плодовитостта, и
скорозрелостта на животните от тази порода. Тези качества са се формирали под влияние на близкото

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСТНИ И ХАРАКТЕРНИ ПОРОДИ ГОВЕДА И БИВОЛИ ...
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до природните  условия отглеждане, поради което естествения отбор е действал в пълна
мяра и е отстранявал животните с отслабена конституция.

Значителна част от сивите крави са развивали задоволителна продуктивност до дълбока старост
- около 15 - 20% от контролираните крави са лакирали след 10 годишна възраст, при възраст на
първо отелване  2.5 -3.0 години. Не са били рядкост и кравите, които са използвани за
разплод и работа до 15 и повече години.

Към изброените по-горе ценни стопански качества на сивото говедо трябва да се спомене и
неговата отлична аклиматизационна способност. Наши говеда за разплод от тази порода в миналото
са изнасяни в почти всички съседни страни на Балканския полуостров.

Позволяваме си да препоръчаме при разработването на проекта за управление на Народния
парк Централен Балкан да бъде заложена и програма за възстановяване на сивото говедо в неговите
традиционни райони в миналото - Априлци, Тетевен и Троян. Осъществяването на такава задача би
имало не по-малко значение от възстановяването на каракачанската овца.

За тази цел може да бъде разработена дългосрочна програма за възстановяването на
Сивото говедо в горепосочените райони. Като най-близка перспектива следващите 2 - 3
години може да бъде създаването на 2 - 3 стада от по 40 - 50 крави за производство на
разплодни животни. Генетическия материал за реализирането на такава задача има и чрез
подходяща система за стимулиране отглеждането на животни от сивото говедо, то може
да бъде съхранено не само като елемент на биологическото разнообразие, но и порода с
огромно стопанско значение за региона и страната.

3.2 Българско кафяво говедо

Българското кафяво говедо е признато официално като порода през 1951 година.
Създадено е чрез възпроизводително и последователно кръстосване на местното сиво говедо с

кафявото алпийско говедо от Швейцария, като в началото при неговото създаване е вливана кръв и
от червеното говедо, а през последните 10 - 15 години и от американското кафяво говедо.

По своя екстериорен тип, морфологични особености и продуктивност Българското кафяво
говедо (БКГ) е твърде сходно с кафявото алпийско говедо.

Космената покривка е сиво кафява с различни нюанси. Носовото огледало, върховете на рогата,
копитата и средната част на мукозата са тъмно оцветени. По гърба си имат светла линия, а около
муцуната - светъл пръстен.

Средното живо тегло на кравите е 450 - 550 кг, а на биците 750 - 950 кг при максимум 1 250 кг.
Средната млечност в най-добрите стада в страната е 4 500 - 5 000 кг с 3.7 - 3.9% мастни вещества

в млякото.
Средната млечна продуктивност на основната част от популацията е в границите на 3 200 - 3 500

кг с 3.7 - 3.9% мастни вещества.
Българското кафяво говедо е с хармонично телосложение, добре замускулено, със здрава костна

система и конституция, доста издържлива и противоустйчиво на болести и климатични аномалии.
Очевидно то е съчетало всички тези свои качества от изходните породи, от които е създадено.

Месодайните качества на българското кафяво говедо са много добри. При интензивно угояване
на малки бичета се получава 1 000 - 1 100 гр. среднодневен прираст и достигане на кланично тегло
450 - 500 кг на 12 - 14 месечна възраст. Качеството на месото е много добро при кланичен рандеман
55-57%.

Скорозрелостта на животните е много добра - юниците се заплождат на 16 - 18 месечна възраст
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при добро хранене и отглеждане.
Аклиматизационната способност е отлична и всички категории животни са подходящи за

пасищно отглеждане в условията на Централен Балкан.
Позволяваме си да препоръчаме за условията на Априлци, Тетевен и Троян да се използва

комбинирания тип българското кафяво говедо с алпуване на женския разплоден материал,
сухостойните крави и лактиращите крави, там където има създадени условия за доене. За Антон,
Павел Баня и Карлово да се използват животни с кръв от американското кафяво говедо в предвид
по-добрите фуражни условия. Тук е целесъобразно алпуване през пасищния сезон на младите
подрастващи животни и сухостойни крави.

Значителна част от говедата от Българското кафяво говедо се отглеждат във всички селища
включени в Народния парк Централен Балкан. Необходимо е в перспектива да се спазва подходяща
развъдна програма с определена част от поголовието и организация за ефективно използване на
пасищния сезон.

3.3 Българско родопско говедо

Създадено е чрез кръстосване на древната порода родопско късорого говедо с породата Джърси.
Родопското говедо е най-дребната порода в Европа - живото тегло на кравите е от 100 до 180 кг, а на
биците от 200 до 250 кг.

Съвременното Българско Родопско говедо съчетава качествата на изходните породи, от които
е създадено - устойчивост и жизненост и способност за паша на високи и стръмни терени и висока
млечна продуктивност.

Цветът на космената покривка е с всички оттенъци на жълтия цвят с изключение на оранжев -
от почти бял до много тъмносив, дори черен. Кравите от тази порода са много темпераментни, с
хармонично телосложение, добра млечна продуктивност, с отлични качества на млякото и с добра
скорозрелост. Като дребна и специализирана за млечна продуктивност порода, очевидно те имат
лоши месодайни качества. Пасивната част от популацията обаче може да се използва успешно за
кръстосване с леки месодайни породи - Херефорд и Абердин Ангус - получените кръстоски имат
много добри растежни  угоителни способности.

Живото тегло на кравите варира в широки граници - 250 - 260 кг до 350 - 400 кг. Биците при
завършен растеж имат 600 - 700 кг живо тегло. Юниците са годни за заплождане на 12 - 14 месечна
възраст.

Млечната продуктивност на елитната част от популацията е 2 900 -3 000 кг мляко при 4.5 - 5.0%
мастни вещества в млякото, а най-добрите индивиди достигат до 4 500 - 5 000 кг мляко при същото
съдържание на мастни вещества.

Говедата от тази порода са подходящи за отглеждане във всички селища в района на Народния
парк Централен Балкан - успешно могат да се отглеждат при стационарни условия за паша, както и
при пасищни условия, като за предпочитане е втория начин.

През последните години тази порода е разпространена повсеместно в страната, главно в частния
сектор.

В заключение препоръчваме българското родопско говедо да се отглежда с приоритет в Априлци,
Тетевен и Троян, където и понастоящем има най-голямо разпространение съобразно условията за
отглеждане - по-оскъдни фуражни условия и възможност за пасищно отглеждане през летния сезон,
което животните от тази порода предпочитат.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСТНИ И ХАРАКТЕРНИ ПОРОДИ ГОВЕДА И БИВОЛИ ...
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3.4 Биволи

България е една от малкото страни в Европа, в които се отглеждат биволи. В началото на този
век (1905 год.) броят на биволите е бил най-висок и е възлизал на близо 500 хиляди глави. Постепенно
обаче, поради различни причини и главно погрешна държавна политика, броят на биволите
в страната намалява, за да достигне през 1992 г. до 22 000 глави. Анализът на цифрите
показва, че броят на биволите в страната е в пряка зависимост от характера на стопанисване
на земята. В периода, когато земята е била собствена, броят на биволите е висок и обратно
- при лишаване на стопаните от тяхната собственост рязко намалява.

Сега, когато земята се връща обратно на собствениците и се осигурява по-добро ценово
съотношение на биволското към кравето мляко, се създават обективни предпоставки биволът да
заеме по численост своето достойно място сред останалите селскостопански животни.

В света съществуват около 20 породи биволи, но ще разгледаме само тези, които имат определено
икономическо значение за България.

3.4.1 Български бивол

Порода с комбинирано направление използвана в миналото главно за работа. Животните са с
черна окраска и много здрава костна система. Силно развит е предният пояс на животните, което е
свързано с използването им за работа. Млечната продуктивност за 305-дневна лактация е от 700 до 1
400 кг, като отделни животни достигат и по-висока млечност. Маслеността е между 7 и 9%. Живото
тегло на биволиците е от 450 до 600 кг, а на биците от 700 до 900 кг.

3.4.2 Мурра

Родината на породата е Индия, но поради това, че е използвана като порода подобрителка у
нас, правим кратка характеристика.

Мурра има отлични аклиматизационни способности. Биволите имат интензивен черен цвят на
косъма, въпреки че се срещат много рядко и бели. Главата е лека, удължена, суха, нежна, с дълги
тънки триъгълни уши и големи черни очи.

Вимето е добре оформено, с големи правилни четвъртини и симетрично разположени цицки.
Средната млечност за породата е 1 000 - 2 000 кг за лактация, като отделни животни животни

достигат 4 000 кг. Средната масленост на млякото е 6.5 до 8%. Живото тегло на биволиците е от 550
до 650 кг, а на биците от 700 до 1 200 кг.

3.4.3 Кръстоски на български бивол с Мурра

По идея на ст. н. с. Добри Полидонов през 1962  год. за първи път у нас и в Европа бяха внесени
от Индия, мъжки и женски биволи Мурра. Започна масово кръстосване на българския бивол с породата
подобрителка за получаване на животни с млечно направление. Получените кръстоски се оказаха
много удачни и значително превъзхождат изходната порода.

Така например при едно сравнение докато млечната продуктивност на местния български бивол
за нормална I лактация (210 - 305 дни) е 1 500 кг на кръстоските първо поколение (F1) тя е 1 850 кг, за
второ поколение (R1) е 1 950 кг, и за трето поколение (R2) е 2 000 кг при масленост на млякото около
7.5%.

Увеличението на млечната продуктивност на кръстоските спрямо българския бивол за
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различните поколения и лактации се движи от 20.4% до 40.2% при анализ на данни от
1984 год.

Биволското мляко е превъзходен продукт както за прясна консумация, така и за производство
на кисело мляко, масло, кътък и особено за известното биволско сирене моцарелла.

Биволът е сравнително късно зряло животно - първото заплождане на малакините се извършва
на около 2 годишна възраст, а периода на бременност е средно от 288 до 339 дни.

Като по-късно зряло животно биволът има и по-бавен растеж. Така например те
достигат около 400 кг живо тегло на 560-дневна възраст (Иванов, Захариев, 1960).

В сравнение с говедата обаче средният диаметър на мускулните влакна на M. longissumus dorsi
и M. iliopsoas на 24 месечна възраст има значително по-ниски стойности, което характеризира месото
на младите биволи като по-нежно.

От биволското месо се приготовляват и редица деликатесни продукти. Известни у нас са
пастърмата и Смядовската луканка, приготвяни от биволско месо.

Установено е, че биволското месо съдържа повече фосфор и желязо в сравнение с говеждото.
Поради това в древността някои народи са използвали месото от малачетата против анемията.

Биволовъдството естествено би следвало да се развива в селищата Севлиево, Карлово и Троян,
където има стари традиции в това отношение. Неговото значение може да има голяма
перспектива главно за производство на деликатесни продукти от биволско мляко и месо
за международния туризъм в района на Народния парк Централен Балкан.

3.4.4 Херефорд

Породата Херефорд е специализирана порода за месо създадена в Англия и разпространена в
много страни на света. От началото на 80-те години, в България са внесени от Канада животни от
безрогия Херефорд. Живото тегло на кравите е 550 - 600 кг, а на биците 800 - 1 000 кг. Породата се
отличава с отлично качество на месото и способности за оползотворяване на планинските пасища.

В Института по планинско животновъдство и земеделие - Троян е разработена технология за
отглеждане на месодайни говеда, главно Херефорд, и тя може да бъде приложена успешно на
подходящи места в района на Народния парк.

Животновъдството в общините на Народен парк Централен Балкан, в унисон с това на цялата
страна, понесе най-тежко ударите на икономическата криза, развила се с невероятна сила след 1989
година.

Тенденция за намаляване броя на говедата се проявява още през 1980 година. Тогава тя се
приемаше като необходима, защото се повишаваха възможностите за подобряване условията за
отглеждането на животните, и повишаване средната им продуктивност. Въпреки това говедовъдството
функционира на загуба и поголовието се задържаше по административен път. Разрушаването на
старата обществена система не можеше да не доведе до намаляване  броя на животните поради
липса на възможности за компенсация на реализираните загуби от производството.

Сега броят на говедата по общини и общо за всичките райони на парка (табл. 1) е намалял от 50
020 (в т. ч. крави 19 646 броя) за 1989 год. на 27 542 бр. (в т. ч. 10 523 крави) в началото на 1995  год.
Това прави 49.10% за 5 годишен период. Най-чувствително е намалението за общините Севлиево
45.56%, като намалението на кравите е изключително високо - 79.52%.

Подобно е положението с община Павел Баня - 57.85% и Троян - 52.12%. Сравнително по-
незасегнати от процеса са общините Карлово - 30.12% и Тетевен - 33.48%.

Негативните тенденции и в говедовъдството се засилват и от съпътстващото намаление средната

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСТНИ И ХАРАКТЕРНИ ПОРОДИ ГОВЕДА И БИВОЛИ ...
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продуктивност на животните. Независимо, че животните са с генетически заложби за
висока млечност, тя в сравнение с 1987 год. е спаднала с около 20% за страната.

Това е указание, че значително се е влошила технологията на хранене, гледане и използване на
животните.

При сегашното равнище на продуктивност говедовъдството е нерентабилен отрасъл. Поради
липса на нови  икономически предпоставки тези процеси ще продължат да се развиват и
през 1996 година, както в страната така и в общините включени в Парка.

В зависимост от новите икономически условия, които е наложително да се създадат за
планинските и крайграничните райони на цялата страна и конкретно за Народен парк Централен
Балкан, до 2000 година предвиждаме броят на говедата, в т. ч. на кравите, да се увеличи незначително
- табл. 3.

Това трябва да стане със собствено възпроизводство или закупуване от други райони
(Смолянско), но практически без внос. Понастоящем една вносна крава и приблизително 2 пъти по-
скъпа от произведената в страната - съответно 100 - 120 хил. лв. и 50 - 60 хил. лв.

Като се има в предвид, че при сегашните условия стойността на едно ново скотно място е около
100 хил. лв., а преустройството на старо не по-малко от 50 - 60 хил. лв., малко вероятно е да се
намерят хора да инвестират 120 - 200 хил. лв. със съмнителен изглед за печалба, затова
предвиждаме едно увеличение от 11 - 13% за следващите пет години. По тези причини, а
и утежнената обстановка по опазване на собствеността силно ограничава възможностите
за лагеруване на говеда през лятото в обширните райони на парка, без внедряване на
алтернативни технологии за пасищно отглеждане на телета и породи за месо.

Най-голям спад в животновъдството през периода 1989 - 1995 год. бележи
овцевъдството - 57.2% за цялата страна, при 56.76% за общините включени в парка.
Големите обществени овцеферми са ликвидирани, изградената материална база с малки
изключения - разграбена, а наличната не се използва. Това в пълна сила се отнася и за тази
в границите на Народен парк Централен Балкан. Тенденцията за намаляване на поголовието
се проявява още от 70-години. Овцевъдството е губещо още от 1970 година и е задържано
благодарение на страха от административни санкции на ръководителите на обществените
стопанства.

През последните години кризата се отрази с пълна сила и върху средната продуктивност на
животните и до голяма степен на качеството на продукцията.

На таблица 2 е отразен броя на овцете по общини от райони на Парка за периода 1989 - 1995
год. Видно е, че най-голям спад на броя животните се наблюдава в  община Павел Баня - 64.85%,
следвана от Троян - 58.75 и Севлиево - 57.04%. Темпът на намаление ще продължи и през 1996 година,
защото липсват икономически предпоставки за спирането му.

Понастоящем на територията на Народен парк Централен Балкан се лагеруват не повече от 1/
4 (25 - 27 хил. бр.) от всички животни, което е 7-10 пъти по-малко в сравнение с миналите години -
когато площите са ползвани и от каракачанските стада. В същото време няма нито една
функционираща мандра за производството на сирене и кашкавал.

В зависимост от времето, необходимо за създаване на икономически условия и усвояване
(възстановяване) на традиционните пазари за агнешко, шилешко месо, овче сирене и кашкавал
включително използването на възможностите за производство на екологически чиста продукция
овцевъдството до 2000 година в общините от парка ще се възстанови в границите на 30 - 50% спрямо
1995 (Табл.4).
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При губещо производство, а до голяма степен и липса на друг поминък животновъдите
ще имат огромни трудности, дори и при внедряване на някои нови технологии за
производство.

1. Говедовъдство
• Система за съхранение и възпроизводство на Сивото говедо;
• Технология за производството на краве мляко от специализирани и за комбинирано

ползване породи;
• Технология за производството на месо от месодайни породи говеда - Херефорд,

Абердин Ангус и др.

2. Овцевъдство.
• Технология за отглеждане и използване на овце от специализирани породи за мляко;
• Технология за отглеждане на цигайски овце с комбинирано използване;
• Технология за отглеждане на цигайски овце без доене;
• Технология за отглеждане и използване на каракачански овце със и без доене;
• Технология за интензивно производство на агнешко и шилешко месо.

В същото време, съществуващата до скоро традиция за производство на краве и овче мляко,
сирене и кашкавал, както и на качественото телешко месо, които се бяха настанили на
обширни и богати пазари до 2000-та година трудно ще се възстановят. Независимо от
високата ефективност на износа на говедовъдна и овцевъдна продукция, поради липса на
нормално преразпределение на печалбата производителите губят. Може да се твърди, че
е достигната границата на абсурдността в сегашното състояние на веригата производител
- търговец и износител, като за първия остава едва (а понякога и по-малко) от 1/3 от
стойността на произведената обща продукция.

Необходимо е да подчертаем, че изградената във времето екосистема на територията на Народен
парк Централен Балкан е нарушена. Намаляват не само селскостопанските животни, а и хората,
които в бъдеще са лимитиращия фактор за възстановяването и. Съществуващите големи фуражни
ресурси (пасищата) и чистата вода с всяка изминала година все по-малко се оползотворяват. От
друга страна територията на парка е важна вододайна зона за голяма част от населението не само от
общините, включени в нея.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ

Налице са силно изразени негативни тенденции в екосистемата, в т.ч. с всяка следваща година
значително намалява населението, броят на животните - особено тези, които се лагеруват на
високопланинските пасища. Не се използват огромните фуражни ресурси и изградената, все още не
напълно разрушена материална база за производство на висококачествена животинска продукция.

Проблемите са сложни и имат комплексен характер, както от общодържавно, така и от конкретно
естество, поради което препоръчваме:

1. Създаване на единно ръководство, добре комплектовано със специалисти, което да
разработи и осъществи перспективен план за бъдещото стопанисване на територията на Парка.

2. Организиране на производството на екологически чиста продукция - мляко, кашкавал и

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ
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месо и осъществяване на реализирането и съобразно качеството.
3. Включване на общините в списъка за преференциално финансиране отнасящо се за

планинските райони на страната и конкретно за територията на Народен парк Централен Балкан.
4. Възстановяване и поддържане на съществуващата и създаване на нова материална база

за отглеждане на животните и преработка на продукцията от тях.
5. Изграждане и поддържане на животновъдни дружества с основна задача съхраняване и

усъвършенстване на генофонда и водене на целенасочена племенна работа.
6. Регулиране ползването на територията на парка с оглед да не се предизвиква ерозия

и замърсяване.
7. Създаване предпоставки за решаване проблема с йодната недостатъчност.

5. ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ФУРАЖНОТО
ПРОИЗВОДСТВО, РАЗВИТИЕТО НА
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИТЕ.

Известо е, че България е планинска страна. В планинските и предпланинските райони е
разположен значителен производствен потенциал. Данните за този потенциал са дадени от други
колеги, поради което няма да ги повторим.

При съществуващите условия в планинските и предпланински райони в миналото местното
население се е изхранвало и е изнасяло за чужбина значително количество селскостопанска
продукция.

През последните години започна процес на силно намаляване на използването на
производствените ресурси в тези райони. Влоши се използването на земята. Изоставиха се обширни
територии ливади и пасища, които се обхващат от орлова папрат и плевелна растителност. Не са
малко и площите подложени на ерозия. Производството на селскостопанска продукция от тези
огромни райони на страната е сведено до минимум. Налице е опасността планинските и предланински
райони да се превърнат в пустеещи земи и нацията да не може да използва тези големи резерви за
увеличаване производството на месо, мляко, вълна и плодове, така необхими за нашата икономика.

Искаме да се спрем на някои причини, които са спомогнали да се стигне до това положение.
Отговора на този въпрос е твърде сложен, но ние бихме посочили няколко момента:

1. Поради нарушената пропорционалност в развитието на производителните сили между
селското стопанство в планинските райони и другите стопански отрасли и между отделните райони.

2. Поради силно развитие на миграционните процеси, вследствие на които са обезлюдени
цели селища, рязко е намалена  работната сила и влошен възрастовия състав.

3. Амортизирана е материално-техническата база, в резултат на което около 30% от сградите
в говедовъдството и 40% в овцевъдството са непригодни за отглеждане на животни, а 30-35% са
неперспективни за реконструкция, модернизация и внедряване на нови технологии. На настоящия
етап материално-техническата база е най-слабото звено от веригата проблеми в планинското
земеделие и се явява една от главните причини за интензивното развитие на селското стопанство в
тези райони.

4. Липса на достатъчно специализирана техника за работа при специфичните условия на
планинското земеделие.

5. Изпреварващият ръст на нарастване на цените на промишлените средства продавани на
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селското стопанство, в сравнение с ръста на изкупните цени на селскостопанските продукти.
6. Изоставане в получените доходи на селските стопани в планинските райони, в

сравнение с другите отрасли на страната.
7. Лошо е състоянието на търговското, битово, транспортно, съобщително и здравно

обслужване на населението в тези райони. В болшинството от селата са закрити училищата и
учениците трябва да пътуват до общинският град, който за някои селища отстои над 20км.

От гореизложеното може да се направи един основен извод: Необходим е коренно нов подход
за перспективно и кардинално решаване на всички въпроси, свързани с развитието на
икономиката и условията на живот на населението в предпланинските и планинските райони.

Основен въпрос сега е какво да се направи, за да се реши проблема с развитието на планинското
земеделие.

Считаме, че основните задачи са:
• изграждане на цялостна система за комплексно и ефективно развитие на планинското

земеделие;
• усъвършенствуване структурата на производството, в съответствие с пазарните

изисквания;
• подобряване сортовия състав на растенията и породния състав на животните;
• внедряване на ресурсноикономисващи технологии в ливадарството и в

животновъдството;
• обновяване на материално - техническата база в планинските райони чрез отпускане от

държавата на кредити с по-ниски лихви.
Кои са конкретните задачи за развитие на отделните отрасли в Централен Балкан?

5.1 Растениевъдство

Да се развива предимно в следните направления:
• Увеличаване производството на фураж и то предимно сено, сенаж и треви за паша. За

целта е необходимо да се проведат редица мероприятия.
• За подобряване на ливадите и пасищата, запазване, обогатяване и разнообразяване на

тревостоя, механизиране на процесите в планинското земеделие и ливадарство, подобряване на
методите и средствата за борба с вредната плевелна и храстовидна растителност, внедряване на
нови сортове и хибриди тревни култури, условията за които в този район са изключително
благоприятни.

• Увеличаване производството на плодове главно малини, сливи, ябълки и вишни. При
новите условия могат да се създадат по-крупни насаждения за големите земеделски кооперации и
по-малки градини от 10 - 15 дка за отглеждане от индивидуални стопани, фамилни фермери, малки
кооперативи за стопанисване и др.

• Разширяване производството на джанки, шипки, къпини, плодово - лекарствени растения
и други полудиви и диворастящи плодове.

• Чрез широко внедряване на нови технологии и определяне на стимулиращи цени да се
увеличи производството на картофи, за които условията за развитие в тези райони са най-подходящи.

5. ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ФУРАЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО, РАЗВИТИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
И ...
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5.2 Говедовъдство

Развитието на говедовъдството за района на Централен Балкан е естествено да стане
главно на основата на ускореното увеличаване броя на кравите от специализираните
месодайни породи и породите за комбинирано използване, с оглед по-пълноценното
използване на планинските ливади, които сега са почти неоползотворени.

В силно обезлюдените райони, но с добри фуражни възможности за производство на
тревни и груби фуражи е подходящо да се отглеждат животни от месодайното направление,
като се използват предимно породите Херефорд, Абердин Ангус и техни кръстоски. Тук
може да се създадат големи стада и през лятото се прилага алпийски тип на отглеждане.
През зимата стадата се отглеждат в леки бази чрез свободен достъп до силажа и грубите
фуражи, предоставени във вид на рулонни купи и други. Прилага се сезонно отглеждане и
пасищно угояване със стационарно доугояване.

Може да се изградят малки ферми за 5 - 10 и повече крави предимно за частни фермери,
арендатори и други.

5.3 Овцевъдство

И в бъдеще в района на Централен Балкан ще се отглеждат овце - цигайски тип,
полугрубовълнести, грубовълнести и аборигенни, в зависимост от конкретните условия на района
и пазара.

При новите условия е необходимо да се разработят и внедрят нови технологии, с оглед по-
пълното използване на наличната в частните стопани (и частично запазената от бившите ТКЗС)
материална база. При възможност част от наличната база може да се реконструира и преустрои за
механизиране на трудоемките процеси.

Целесъобразно е де се изградят различни форми на сдружения на доброволни начала за
отглеждане на животните, производство, преработка и реализация на продукцията.

В тези райони широко може да се приложи принципа производство - краен продукт. За целта
могат да се изградят малки постоянни и временни предприятия и цехове за производство на:

• Балкански кашкавал, сирене и кисело мляко, като се възстановят старите мандри.
• Пъстърма, бабек и други деликатеси от месо, като се използват наличните цехове и

кланници.
Специфичните вкусови и високите хранителни качества на тези продукти (особено при

екологично чисто производство) неминуемо ще ни отворят вратите за чуждестранните пазари, което
е един от важните фактори за съживяване на икономиката и подобряване демографското състояние
на тези райони.

6. ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФУРАЖНИ РЕСУРСИ

В планинските райони на България се намират около 1 600 000 дка естествени ливади и 8 800 000
дка естествени пасища.

Тревните асоциации на нашите планини по биологическите си ресурси и генетическо
разнообразие от 11 ливадни и 13 пасищни типа с около 280 - 300 вида имащи стопанско значение
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треви, от които 60 житни, 40 бобови и около 200 разнотревни са своеобразен източник и
неоценимо богатство за развитие на високопродуктивно и рентабилно животновъдство.

По много причини обаче, състоянието на планинските естествени ливади и пасища, от които се
получават тревните фуражи е незадоволително. Голяма част от тях са обрасли с храсти и туфи,
покрити са с къртичини и мравуняци, прорязани от коловози и дъждовни оттоци. Поради тези
причини и лошите грижи добивите от планинските ливади и пасища са ниски. Те варират от 150 до
200 кг/дка сено от ливадите и от 150 до 200 кг/ дка зелена трева от пасищата, което е далеч под
биологическите възможности на тревните асоциации.

В преобладаващата част окосяването, прибирането, транспортирането и съхраняването на
сеното се извършва съвсем примитивно - с влагането предимно на ръчен труд, в резултат
на което себестойността е изключително висока, а качеството на сеното сравнително ниско.

Прилагането на много ръчен труд се дължи преди всичко на липсата на техника и други причини.
През последните години големи площи от естествените ливади в по-високите места въобще не се
окосяват.

Във високопланинските райони, разположени над горната граница на гората от 900 до 2000
м.н.в. и обхващащи билото и част от склоновете на Централен Балкан, най-широко разпространение
имат картъловите тревостои. Характерно за тях е, че добивите са ниски - от 200 до 350 кг. на дка.
зелена маса с посредствени фуражни качесва. В млада възраст, до изкласяването, картъла (поради
липса на друга трева) се пасе от животните. След това той силно загрубява, натрупва силиций и се
отбягва от животните. От бобовите треви се среща в незначително количествмо крилата жълтуга и
следи от бяла детелина. Тези тревостои се използват само като пасища. Много добре реагират на
комбинирано азотно - фосфорно торене. След подобно торене картъла силно понижава участието
си в тревостоя за сметка на по-ценни във фуражно отношение тревни видове като обикновената
полевица, пластица идр.

Основно значение за увеличаванена производството от планинските естествени ливади
и пасища имат решаването на следните проблеми:

• Прилагането на диференцирани и балансирани норми на торене с минерални вещества
в съответствие с наклона, изложението, почвения тип и състава (вида) на тревните
асоциации. Извършването на тези мероприятия трябва да бъдат строго съблюдавани в
съответствие с екологичните изисквания за съответните райони.

• Разораване на деградираните ливади и пасища, разположени на сравнително равни и
незастрашени от ерозия площи и затревяване с многогодишни тревни смески.

• Увеличаване на средствата и подобряване на методите за борба с вредната плевелна и
храстовидна растителност в ливадите и пасищата.

7. ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ
ФОРМИ НА ЖИВОТНОВЪДСТВО

Спонтанното ликвидиране на кооперативната собственост в селското стопанство и връщането
на земята на собствениците завари частните стопани неподготвени да обработват земята и отглеждат
животните от една страна поради силните миграционни процеси в района на Централен Балкан,
където останаха да живеят почти само пенсионери. От друга страна липсва елементарна материално
- техническа база - малогабаритна техника, сградов фонд за животните и много други елементални

7. ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ФОРМИ НА ЖИВОТНОВЪДСТВО
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неща.
Въпреки всичко преходът е в процес на реализация и за тези частни стопани, които са останали

по родните си места и тези, които ще се завърнат е необходимо да се търсят алтернативни форми за
стопанисване.

Необходимо е също също да се има в предвид, че много  от хората, които ще се завърнат по
селата ще бъдат с недостатъчен опит за работа в областта на селското стопанство. Ето защо идеята
за алтернативни варианти ще им окаже  помощ в практическата дейност.

Проблемът за планинското животновъдство е бил винаги предмет на дискусии и повишено
внимание. Неговата важност се определя преди всичко от високият относителен дял на планинските
райони спрямо останалите райони. Наличието  на големи площи ливади и пасища
представляват потенциална основа за производство главно на овцевъдна и отчасти
говедовъдна продукция..

В тази връзка чрез селекцията на животните от местното население и помощта на науката е
определена породността на животните в тези райони.

Запазена е аборигенната порода Каракачанска овца, която много добре понася суровите условия
на Балкана. Интродуцирана е и аклиматизирана Цигайската порода - за комбинирано използване
(месо, мляко и вълна) и специализирано (за месо и вълна, без доене).

Запазени са също местните породи овце за комбинирано използване (месо, мляко и вълна). Те
са много добре приспособени към планинските условия и имат добра продуктивност.

В Института по планинско земеделие и животновъдство - Троян, разположен в района на
Централна Стара планина са внесени месодайни крави от Канада от породата “Безрог Херефорд”.

Без да посочваме технологичните особености заотглеждане на отделни видове и породи
животни, които са дадени по напред, тук ще дадем производствено-икномическите резултати
(икономическа оценка) на алтернативните форми на животновъдство. Данните са представени в
таблици от N5 до N10.

При анализа на резултатите от икономическата оценка трябва да се има в предвид
следното:

• Икономическата оценка е изчислена за отделните видове и породи животни на 1
глава, с оглед фермерите да се ориентират по-лесно (според своите възможности) какви
животни да отглеждат.

• Една фамилия (двама души) може да отглежда поотделно следния брой животни: млечни
овце - майки - до 120 броя, цигайски овце - майки с комбинирано направление - до 120 броя, цигайски
и каракачански овце - майки с доене до 120 броя, крави за месо (без телетата за угояване) - до 100
броя.

• Продуктивните показатели са дадени на базата на изследвания и получени фактически
резултати в района на Централен Балкан. В други райони те могат да бъдат по-високи или по-ниски.

• При разходите за фураж за някои местонахождения (поради липса на добри пътища,
голяма отдалеченост и други причини), това няма да е възможно и съответните кръмни единици от
силажа трябва да се заменят със сено или концентриран фураж.

• В други матриални разходи влизат: лечение, амортизация, разходи на енергия, погасяване
на заеми по кредити, застраховки и др.

• Фондът “Работна заплата” е изчислен на базата на разчетни заплати. Върху прекия ФРЗ
се добавя 45% ДОО. Фактическия доход на фермера се формира от ФРЗ (точка 4) и чистия доход
(точка 6).
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• Чистия доход е изчислен при директна реализация на производствените продукти -
месо, мляко и вълна.

Ако се организират сдружения между частните фермери, може да се изградят мандри за
производство на балкански кашкавал, сирене, кисело мляко, катък и други местни деликатеси за
туристи и други. При такава преработка на продуктите дохода за фермера може да нарастне
многократно. Реализирането на идеята за създаване на запазена марка “Продукт на Народния Парк”
не е толкова трудна, тъй като има проекти за изграждане на мандри, а могат да се използват и
възможностите на налични цехове и кланици.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ

От изложеното до тук ясно се вижда, че за сегашното влошено състояние на селското стопанство
в района на Централен Балкан съществуват редица основни причини по-важни от които са:

• Силните миграционни процеси от селото към големите промишлени центрове,
осъществили се главно в резултат на по-лошите социално-икономически и битови условия на село.

• Изземване под най-различни форми на по-голямата част от печалбата на  селските
стопани - изкупуване на селскостопанска продукция от държавата по изкупни цени под
себестойността на отделните продукти, неправилни икономически отношения между селското
стопанство и другите отрасли. Практиката показва, че промишлените средства за производство,
които се използват в селското стопанство са необосновано високи. Тази практика дава възможност
другите отрасли да изземват чист доход от селскостопанския отрасъл.

• За много селища липсват добри комуникации, закрити са здравните домове, училища и
други.

• Да се разкрият във всички села пунктове за изкупуване на всички видове селскостопански
продукти и магазини за снабдяване на населението с необходимите торове, препарати, семена,
посадъчен материал, лекарства за лечение на животните, инвентар и други.

•  Подобряване на социалните, икономическите и битовите условия на населението
в планинските райони във всичките им аспекти.

Считаме, че с реализирането на идеите и препоръките на колегите от всички колективи има
голяма възможност да се реализира прекрасната идея - проектът План за управление на
високопланинската безлесна зона на Народен Парк Централен Балкан.

9. НОРМАТИВИ ЗА ЛАГЕРУВАНЕ НА ОПТИМАЛНИЯ БРОЙ
ЖИВОТНИ ПО ВИДОВЕ В БЕЗЛЕСНАТА ЗОНА НА
НАРОДЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

Нормативите са разработени на базата на проучванията  на експертите ботаници, установили
тревните асоциации, добивът от тях и режимите на използването им.

На таблица 11 са посочени 15 естествено очертани местности, включително площите под
наблюдение. За всяка една от тях са дадени номерата на картируемите единици, описани подробно
в доклада на ботаниците, изчислени са площите и общия добив на зелена маса от тях (съобразно
това е определен оптималния брой животни за лагеруване по видове), като са спазени основните

9. НОРМАТИВИ ЗА ЛАГЕРУВАНЕ НА ОПТИМАЛНИЯ БРОЙ ЖИВОТНИ ПО ВИДОВЕ В БЕЗЛЕСНАТА ЗОНА
НА ...
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изисквания за запазване на екологичното равновесие в Парка.
На картите специално са обозначени териториите в отделните местности, които по

традиция в миналото са използвани за лагеруване на говеда. Естествено те са заети от
такива тревни асоциации, които са предпочитани от говедата за паша и са в близост до
водоизточници - важни условия, които определят използването им за тази цел.

Всички останали територии в отделните местности са предназначени за овце и коне.
Тяхното постоянно пребиваване при лагеруването се определя също на подходящи места,
съобразно терена, изложението, водоизточниците и традицията в това отношение.

10. СРАВНИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ КОЛИЧЕСТВОТО
И КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА ОТ ЛАГЕРУВАНИ НА
ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ ПАСИЩА ПОРОДИ И ОТРОДИЯ
ОВЦЕ И ГОВЕДА

Съгласно договора проведохме проучвания, свързани със сегашното и минало състояние на
животновъдството  в района на Народен Парк Централен Балкан.

Освен рутинните методи за водене на работа по племенно дело с породите и отродията, беше
заложен и проведен експеримент, който включва наблюдения върху четири месни породи овце -
Каракачанска, Цигайска, Тетевенска и Старопланинска. От всяка една от посочените породи и отродия
бяха маркирани по 30 представителни овце, които в хода на експеримента са контролирани за
количество и качество на тяхната продукцията.

Данните за пасищния сезон на 1996 на средните продуктивни показатели за племенната част от
наблюдаваните породи овце са отразени в таблица N12.

Данните в таблицата, като изключим тези за настрига на вълна варират в широки граници.
Различията са преди всичко породно (генетично) обусловени. При всички наблюдавани популации
показателите са високи с изключение на средната дойна млечност на цигайските овце - 31,600 литра.

Трябва да се отбележи, че без вълната останалата част от продукцията - мляко и прираст се
получава през пролетта и лятото, когато животните лагеруват в различни микрорайони на
територията на Парка.

Цялото количество надоено мляко е получено в района на високопланинските пасища, без
подхранване с какъвто и да било друг фураж, освен тревата и водата.

През 1996 год. необичайно дълго продължи зимния период, много по-късно настъпи пролетта,
което пък доведе до забавяне вегетацията на тревните видове с повече от 30 дни. Животните бяха
изкарани на пасищата през месец май, а не в началото на април, както обикновено. От Балкана те
бяха свалени в края на месец октомври.

За да се проследи по-точно влиянието на лагеруването върху овцете-майки, през пасищния
сезон на 1996 год. бяха проведени индивидуални контроли на живото тегло върху експерименталните
животни, непосредствено при изкарването им на пасището и преди преустановяване на пашата във
високопланинските части (края на октомври).

Бяха установени следните живи тегла:
Най - висок ръст на живо тегло - 8,900 кг. е установено при овцете - майки  от породата Цигай,

а най - малък - 4,800 при Каракачанската порода. Останалите две породи заемат междинно положение.
Различията се дължат на комплекс от фактори, но трябва да се отбележи, че породата Цигай е от
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месовълнен тип животни и притежава по - висок потенциал на растеж.
Беше установено, че лагеруването се е отразило благоприятно върху животните от всички групи

и е изиграло положителна роля при протичане на случната ампания през месеците август и септември.
През целия пасищен период овцете са доени . В действителност над 90% от количеството стоково
мляко е получено на високопланинското пасище.

На таблици 14, 15, 16 и 17 са отразени средните стойности за дневната млечност по месеци и
химическия състав на млякото от опитните групи.

Данните от таблици 14, 15, 16, и 17 показват, че с най-висока средна дневна млечност, а и за
целия доен период са животните от Старопланинското отродие, следвани от Тетевенското и
Каракачанската порода. Прави впечатление, че при всички групи от месец май се повишава
значително, както средния млеконадой, така и общото надоено мляко. Това увеличение
съвпада с времето, когато животните са изкарани на лагер на високопланинското пасище.
Прехода от зимно оборно към лятно - пасищно отглеждане се е отразил благоприятно
върху всички животни, независимо, че е прекратено храненето с концентриран фураж.
Нормално е да се очаква , че така наблюдаваното чувствително увеличение на количеството
мляко ще се отрази неблагоприятно върху неговия състав. При проведения опит това не
само, че не става, но при всички групи животни е установено значително увеличение на
процентите на мастните вещества, протеина и сухото вещество. Наблюдава се и вариране
в съдържанието на лактозата и СБО (сух безмаслен остатък), но то не е еднопосочно и е
в тесни граници.

На таблица N 18 са отразени резултатите за химическия състав на произведеното сирене от
млякото на опитните групи.

Данните от таблицата показват, че изследваните показатели са в границите на изискванията за
Българското бяло саламурено сирене.

Необходимо е да се подчертае, че сирената са получени при примитивни условия, но по вкус и
качества отговарят на БДС.

Природосъобразното отглеждане на млади и възрастни говеда е стар, изпитан метод за връщане
към историческата предопределеност да се развиват в естествена природна среда.

По същество със създаването на изкуствени условия за живот се нарушават до голяма степен
жизнените функции на организма. Поради това при възможност те трябва да се отглеждат
природосъобразно и най-подходящото време за това е през лятото на пасището, където
освен храна и вода, животните имат интензивно движение и свобода, което влияе
изключително благоприятно върху растежа и развитието им.

През последните 10 години са проведени опити за отглеждане на млади и възрастни животни
при пасищни условия. На устроените пасищни комплекси са извършвани подобрителни мероприятия
като отглеждане, водоснабдяване, парцелиране, торене, изграждане на солници и др.

На пасищен комплекс “Руен” (тип на пасището - садиновласатков, с надморска височина 900 -
1100 м.) между селата Борима, Голец и Микре, са проведени три опита, а на пасищен комплекс
“Василевци” (тип на пасището - полевицов, с надморска височина 1400 - 1600 м.) - един опит. Всички
животни са от породата Българско кафяво говедо, създадено чрез поглъщателно кръстосване на
Сивото местно говедо с Швейцарското кафяво.

При първия опит (таблица 19) са включени 165 юници на средна възраст при започване на
опита 11.5 месеца и живо тегло 239 кг. - при разход на концентриран фураж 1.8 кг. на ден е получен
по 480 г. среден дневен прираст.

10. СРАВНИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА ОТ
ЛАГЕРУВАНИ НА...
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При втория опит от 124 бракувани крави е получен по 450 г. Среден дневен прираст и
23 телета със средно живо тегло 63 кг., а от телетата по 606 г. На един фуражоден е
изразходван по 1.8 кг. концентриран фураж.

При третия опит, включващ 98 броя юници на възраст 21.1 месеца, които са изостанали в растежа
си и при оборни условия не са заплодени, се заплодиха чрез естествено заплождане на пасището с
бичета 84 юници. Средния дневен прираст е 348 г.

В четвъртия опит 147 юници са отглеждани 122 дни на високоланинския пасищен комплекс
“Василевци4 и е получено по 293 г. среден дневен прираст, като са заплодени 42 юници.

Средния дневен прираст при I, III и IV опити се различава значително поради различното
количество изразходван концентриран фураж.

Реален доход от тези опити е най-малко 2 - 3 пъти по-евтиното производство, в
сравнение с оборния начин на отглеждане, както и отличното здравословно състояние на
юниците.

През 1987 г. проведохме два научно-стопански опита с юници отгледани през лятото на пасище
от различни генотипове от млечни породи, като и в двата опита - “Белиш” и “Балканец” - животните
са пасли на воля и са ползвали по 1 кг. концентрирана смеска за подхранване. Разликата при двата
опита е в това, че при опит “Белиш” юниците имаха свободен достъп до вода, през цялото денонощие,
а при втория опит “Балканец” поради отдалеченост на пасището, животните се караха на водопой
сутрин и вечер.

Данните за развитието на животните са дадени в таблици 20 и 21. Юниците от първия опит са се
развивали добре и са дали средно по 515 грама прираст. Чувствително по-нисък прираст са дали
юниците от черношарената порода - 33.81% в сравнение с българското кафяво говедо и 17.34% в
сравнение със средното за опита. Между останалите генотипове разликите са математически
недостоверни.

Средно дневния прираст във втория опит е сравнително нисък в сравнение с първия опит (44%),
като между отделните генотипове разликите са математически недостоверни.

По-ниския средно дневен прираст, получен във втория опит, очевидно е поради недостига на
вода през опитния период, още повече, че подобни резултати се получиха и през 1986 година, когато
прирастът при същите условия беше 502 грама и 241 грама.

При етологични наблюдения на пасището юниците пиеха вода от 4.8 до 6.0 пъти на ден в
зависимост от дневната температура.

Средният дневен прираст от раждането до края на опита при всички групи е
относително висок и е в нормите за разплодни животни, но е по-нисък от този на
чистопородните юници от българското кафяво говедо при Р< 0.05 математически
достоверна разлика.

На пасището се заплодиха и известен брой юници, като процентът при втория опит е по-голям,
което се дължи на по-голямата възраст и по-високото живо тегло на същите.

Заключение
Отглежданите юници на пасище през лятото дават сравнително добър среден дневен прираст,

но от съществено значение е свободния достъп до вода. Недостига на вода намалява средния дневен
прираст с 40 - 50%. Всички кръстоски на БКГ с Американското кафяво говедо имат по-нисък прираст
от БКГ, която тенденция се запазва и при пасищни условия.

Разработена е и методика за провеждане на нови експерименти по отглеждане на млади и
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възрастни говеда от различни породи в местността “Пладнището” на територията на
Народния Парк.

11. УСТАНОВЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ
НА ОВЦЕ - МАЙКИ  ОТ КАРАКАЧАНСКАТА, ЦИГАЙСКАТА
ПОРОДИ, СТАРОПЛАНИНСКО И ТЕТЕВЕНСКО ОТРОДИЕ
САМО С ГРУБИ ФУРАЖИ

Целта на опита беше да се установи отражението на хранене само с груби фуражи,
като само при необходимост се добавят концентрирани фуражи, върху продуктивността
на овце - майки през зимния период на 1996/1997 г.

Формирани бяха две опитни групи от по двадесет броя овце - майки от Каракачанска
и Цигайска порода, в експерименталната база на Троянския Институт по планинско
земеделие и животновъдство и по две групи, съответно от Тетевенското отродие в с.
Рибарица и Старопланинското отродие в гр.Априлци.

През зимния сезон на 1996/1997 г. експерименталните животни от Каракачанската и Цигайската
порода са хранени само със сено, листников фураж и паша при благоприятно време.

Що се отнася до Тетевенското и Старопланинското стадо, трябва да се отбележи че те са частни
стада, чийто собственици не са склонни изцяло да ограничават животните си от концентрати през
зимата. Ето защо през зимния период експерименталните овце от тези две стада са подхранвани и с
различни количества концентриран фураж, като на всеки десет дена се измерва и отчита залаганото
количество храни по видове. Такъв контрол е осъществяван и при експерименталните животни от
Каракачанската и Цигайска породи.

По време на опита е наблюдавано телесното състояние на овцете, като само при необходимост
се добавят и концентрирани фуражи.

Проведена е индивидуална контрола на млечността, плодовитоста и вълнодайността на опитните
животни, както и прираста на агнетата.

Получените резултати, при провеждането на опита от зимния сезон имат ориентировъчен,
прогнозен характер по следните причини:

• Експерименталните животни от четирите породи и отродия не са поставени при еднакви
условия на отглеждане и хранене;

• Броят на животните в опитните групи не е еднакъв;
• Залаганите фуражи (сеното) са с различен произход, от различни райони и със

значителни различия по качество;
Както вече стана ясно, експерименталните овце от Каракачанската и Цигайската породи са

собственост на Троянския Институт по планинско земеделие и животновъдство и се намират в
експерименталната база на Института, докато другите две стада  - Тетевенко и Старопланинско са
собственост на частни фермери и се намират съответно в с. Рибарица и гр. Априлци.

През зимния период експерименталните животни от Каракачанското и Цигайското стадо изцяло
са ограничавани от концентрати, като за целта беше закупено и необходимото количество сено (12
860 кг.), с което са хранени овцете от тези две породи, както и техните агнета.

Необходимо е да се подчертае, че точен опит е възможен и за целта се прави необходимата
подготовка  за провеждането му през зимния на 1997/1998 г. Подготвя се споразумение

11. УСТАНОВЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВЦЕ - МАЙКИ  ОТ КАРАКАЧАНСКАТА,
ЦИГАЙСКАТА ...



28

СЪСТОЯНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В РАЙОНА НА НАРОДНИЯ ПАРК

между FIBL - Проект за устойчиво селско стопанство и Института по планинско земеделие
и животновъдство, според което Института се задължава да осигури 50 дка. земя, както
и да осигури набавянето на семена  от високопродуктивни тревни смески, които ще бъдат
засяти на тази площ и съответно получения от тях фураж ще бъде използван за зимното
изхранване на експерименталните животни за 1997/1998 г. В замяна FIBL ще спонсорира
закупуването на тези семена и ще съблюдава хода на експеримента след приключване на
БШПОБР.

Планирания период за завършване на опита от зимния сезон на 1996/1997 г., а именно до месец
април 1997 г. няма да обхване цялостното отчитане на продукцията за годината - вълната и млякото,
защото стрижбата се провежда обикновено края на май, а лактацията продължава до края на юли -
август. Ето защо и представените резултати до голяма степен са прогнозни, като опита ще бъде
продължен до край.

За сравнение с показателите за средната продуктивност на изследваните породи, в таблицата
са приложени и данни за породата Черноглава плевенска овца, която е представител на
породите, характерни за равнината и която не е била ограничавана от концентрати през
зимата. Данните за продуктивността на Черноглавата плевенска овца са за животни,
отглеждани в нетипични райони (предпланински), поради което не са достигнати
биологичните им възможности.

Данните, посочени в таблицата за плодовитостта на овцете - майки са окончателни.
Експерименталните овце от Каракачанската и Цигайска порода са били хранени до 30.11.1996

г. с трева (паша) по 6 кг. на ден на овца. От 30.11.1996 г. до 20.12.1996 г. с по 4 кг. трева (паша) и по 1
кг. сено на овца на ден. За периода от 20.12.1996 г. до 10. 03.1996 г. с по 3 кг. сено на ден на овца. Този
контрол върху количеството фураж ще продължи до изкарването на високопланинското пасище.

При залагане на опита през зимата, овцете - майки са в напреднал стадий на бременност, от
което живото им тегло силно се повлиява и данните не могат да бъдат коректни.

Контролиран е прираста, живото тегло на агнетата, като до момента са проведени индивидуални
контроли  при раждане, които ще бъдат повторени и при завършване на опита на 25.04.1997 г.

Овцевъдството в Република България от векове е традиционен отрасъл, който е задоволявал
нуждите на населението от овцевъдна продукция. В същото време превъзходните качества на
българското бяло саламурено сирене, кашкавал и агнешко месо са намирали обширен и богат външен
пазар.

Независимо от ефективността на експортната овцевъдна продукция и пълното задоволяване
потребностите на българската текстилна индустрия с всички асортименти вълна, поради липсата на
нормално преразпределение на печалбата от търговията, производителите й губеха. Тези лоши
икономически резултати от отглеждането на овцете са основна причина за постоянното намаляване
на техния брой.

От 1989 год. насам през преходния период към пазарна икономика по различни причини
процесите ескалираха и броят на овцете намаляваше с още по-бързи темпове.

В началото на 1997 год. паралелно с повишените цени на продукцията от зърнено-фуражните
култури и нереалните пазарни цени се увеличиха и цените на животинските продукти.

По тези причини представените производствено-икономически резултати от отглеждането на
включените в опита породи и отродия овце - майки /прогнозни, поради това , че опита не е завършен/
са с висока ефективност.

С най-висок чист доход се очертават групите овце от Старопланинското и Тетевенското отродие,
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следвани от Цигайската и Каракачанската породи, а със сравнително най-ниска ефективност
са Черноглавите плевенски овце. Трябва да се има в предвид обаче, че продукцията на
последните е прогнозирана при условията на планината. От същите овце, отглеждани в
естествените им равнинни райони (Плевенски регион) се получават минимум по 140 литра
мляко (в планински условия - 84 литра) и 45 кг. месо (респективно в планински условия
33 кг.), без да се увеличават посочените в таблицата разходи на фуражи и производствени
разходи. Това рязко променя икономическата им ефективност, но тези овце трудно се
отглеждат при планински условия - лошо се аклиматизират и отпадат бързо поради редица
заболявания. Това естествено води до по-ниската им продуктивност при планински условия.

Считаме, че в перспектива цените на зърнено-фуражните култури ще се увеличават с по-големи
темпове от тревните, което би повишило ефективността на групите овце, хранени само със сено и
при необходимата добавка от концентриран фураж.

Налага се извода, че е необходимо да бъдат проведени прецизни опити за установяване на
оптималните количества необходими фуражи по видове, както за овцете - майки, така и за
техните агнита, съобразени с количеството и себестойността на получаваната от тях
продукция - мляко, месо и вълна.

12. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ПРОИЗВОДСТВОТО НА СИРЕНЕ И КАШКАВАЛ В
МАНДРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАРОДЕН ПАРК
ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

Сиренето и кашкавалът са трайни хранителни продукти, понасящи дълъг транспорт, получавани
от най-важните съставни части на млякото, чрез подсирване със сирищна мая или чрез подсичане с
киселини, достатъчно освободени от суроватка, осолена и претърпяла биохимично зреене. Съдържат
множество витамини, макро- и микро- елементи и ензими.

Видовете национално българско сирене са саламуреното и кашкавалът. Приготвят се предимно
от овче мляко, което до голяма степен определя специфичната особеност на тяхната технология.

Овчето мляко е с твърде различни от останалите млека сиренарски качества. Съдържанието на
сухото вещество в овчето мляко е значително по-високо, отколкото в кравето. Съдържанието на
сухо вещество в кравето мляко е 11 - 13%, а в овчето е 18 - 20%. Началната киселинност на прясно
издоено овче мляко зависи от съдържащите се в него кисели съединения, главно белтъчини, което
обуславя и неговата по-висока киселинност.

 Овчето мляко се различава значително от кравето и в бактериално отношение. Доенето на
овцете (ръчно) се извършва при условия, които много затрудняват спазването на необходимата
чистота. Вимето на овцете почти винаги е покрито със серей, който е богат източник на
микрофлора. Освен това, за да се добие определеноколичество мляко е необходимо да
се издоят 15 - 20 пъти повече животни, отколкото крави. Тези предпоставки определят
сравнително по-голямата замърсеност на овчето мляко и се отразяват върху технологията
на сиренето.

Предназначеното за приготвяне на бяло саламурено сирене овче мляко трябва да бъде
пълномаслено  и по-възможност по-чисто  и по-прясно.

За добрите му технологични качества и трайността му от решаващо значение е качеството на

12. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СИРЕНЕ И КАШКАВАЛ В МАНДРИТЕ
НА ...
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млякото и преснотата му.
Бялото саламурено сирене спада към видовете полутвърди сирене. То е главният обект

на нашето сиренарско производство. Около 80% от всичкото преработващо се у нас мляко
в сирене се употребява за приготвяне на бяло саламурено сирене. Тъй като технологията
му позволява да се преработват и малки количества мляко, то се добива и в малки
земеделски стопанства, разполагащи с овче, краве, козе и биволско мляко. Технологията
на производство на сирене дава възможност да се оползотворява млякото и в най-
отдалечените от консумативните центрове райони. Това позволява да се застъпи и развива
млечно животновъдство навсякъде, където има условия за него.

Хранителните вещества на млякото се превръщат в трайни продукти, които могат да се
транспортират еднократно и консумират и тогава, когато не се произвежда мляко.

В началото на настоящото столетие у нас са работили около 1400 мандри, със среден годишен
капацитет около 60 тона мляко. Тъй като се е преработвало главно овче мляко, 80% от предприятията
за производство на сирене са имали сезонен характер - лятото.

От 1949 год. успоредно с национализацията у нас, млечната промишленост се кооперира, а
през 1965 год. със създаването на ДСО “Млечна промишленост” се удържавява. От 1961
до 1979 год. се провежда уедряване на сиренарските мандри, като броя им намалява до
1250 през 1965 год., на 405 броя през 1972 год. и остават 240 през 1979 год.

След 1989 год. преминаването на селското стопанство и конкретно на животновъдството от
централизирано-командни към пазарно-икономически принципи, наложи търсенето на нови решения
на организация и затваряне цикъла на производствените процеси - реализация на краен продукт.
Създадените нови земеделски стопанства и кооперации са с малък обем на производство, изградени
на базата на акционерен, частен принцип, наложи изграждането на малки предприятия за преработка
главно на собствени суровини.

В миналото на територията на Народен Парк Централен Балкан е имало не по-малко от 14 - 15
мандри. В тях през лятото се е преработвало по 2 - 3 тона (всяка) овче мляко дневно във
висококачествени български кашкавал и бяло саламурено сирене, основно за износ.

Въпреки произведеното през 60-те години уедряване на млекопреработвателните предприятия,
местното население успява да съхрани някои от мандрите в Балкана. В тях стопаните продължиха да
преработват в сирене овчето мляко от личните овце, основно за задоволяване нуждите на семействата.
Сегашното състояние на на помещенията за производство и оборудването им не отговая на
съвременните изисквания на ДВСК (Държавен ветеринарно-санитарен контрол). По тази причина
производителите на по-големи от необходимите за семействата им количества сирене не могат да
получат сертификат за продажба, както за вътрешния, така и за външния пазар, независимо, че
продукцията им отговаря на всички изисквания на БДС.

В резултат на въведените пазарни принципи от началото на 1997 год. настъпи рязък обрат в
доходността на овцевъдното производство у нас. От значително губещо за производителя то се
превърна в печелившо. Има основание да се очаква, че тази положителна тенденция ще продължи и
по-нататък - в следващите години. Това създава предоставки за обрат, както по отношение
на поголовието на овцете, така и за тяхната продуктивност. В близките години
овцевъдството в общините, разположени на територията на Народен Парк Централен
Балкан рязко ще се разшири. Считаме, че е от национален мащаб интересът да се създадат
икономически предпоставки то да бъде възстановено, като един от основните поминъци
на местното население - какъвто е било в миналото. С това до голяма степен ще се постигне
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възстановяване на нарушеното екологично равновесие в пасищните зони на Парка - там понастоящем почти
липсват домашни животни. От друга страна ще се създаде проблем с реализиране на произведените по-големи
количества овче сирене и кашкавал при настоящите примитивни условия на производство. Възниква необходимостта
от привеждане на  функциониращите и подлежащи на пускане мандри в съответсвие във съответсвие със
съвременните изисквания на пазара и в съгласие с нормативите на ДВСК у нас. Необходимо е да подчертаем, че
на настоящият етап поради липса на средства е невъзможно провеждане на най-елементарен ремонт на базите и
пътищата до тях, въпреки наличието на благоприятни природни дадености. Почти всички мандри са в близост до
постоянно течащи водоизточници. Техния дебит и естествен голям наклон създават възможности за монтиране на
подходящи електрогенератори с мощност 10 - 12 киловата. С тях ще се осигури достатъчно и евтина електрическа
енергия за хигиенизиране на производството, пастьоризация на млякото, битови нужди, а и при възможност за
механизация на доенето на овцете.

С цел избягване прокарването на нови пътища и поддържане на съществуващите, до базите могат да се
прекарат въжени линии за пренос на материали, храна и продукция. С това ще се намалят рисковите фактори за
ерозия на почвата около пътищата.

С най-малко средства е възможно да бъдат възстановени мандри в местностите Поленици, Тъжа, Бъзев дял,
Болуваня и Козница, където са запазени постройките, които в миналото са използвани като мандри.

С модернизиране на една или няколко от функциониращите на територията на Парка мандри ще се създаде
модел, с който биха се постигнали няколко основни цели:

• Ускоряване процеса на възстановяване на нарушеното екологично равновесие - територията на Парка
ще се насели с необходимия брой животни;

• Увеличаване производството на висококачествена животинска продукция;
• Създадаване условия за разширяване до допустимите размери на един от традиционните за местното

население поминъци.

13. ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ
ВАРИАНТИ ПРИ ПРЕРАБОТКАТА НА МЛЯКОТО В СИРЕНЕ
И КАШКАВАЛ

За допълнително увеличаване икономическата ефективност от овцевъдството в района на Централен Балкан
разработихме нови алтернативни варианти и форми, при които животновъдите биха могли да спечелят 2 - 3 пъти
повече.

Икономическите резултати при тези варианти са изчислени, когато полученото мляко от овцете се преработва
в сирене и кашкавал.

Производствено-икономическите резултати от отделните варианти са дадени в таблица 25, 26, 27, и 28. От тях
се вижда, че чистия доход от една овца - майка при реализиране на краен продукт е 2 - 3 пъти по-висок в сравнение
с вариантите, когато млякото се реализира директно без да се преработва.

Най-висока норма на рентабилност се получава от овцете с най-висока млечност, по-голям прираст и по-
висока вълнодайност. Получената норма на рентабилност е достатъчна за нормално възпроизводство на овцете.

Заключение
През последните няколко десетилетия демографските процеси в България са довели до значително намаляване

на населението и броя на домашните животни (главно овце и говеда) в планинските райони, в т.ч. и на терторията
на Народен Парк Централен Балкан.

• Необходими са законодателни мерки за овладяване на процесите на обезлюдяване на Балкана и
възстановяване на традиционните дейности от миналото и създаване на предпоставки за нови - главно в областта
на туризма.

• Спазването на разработените нормативи за броя на лагеруваните животни осигурява запазването на
екологическото равновесие на територията на Парка.

• Необходимо е да бъдат проведени нови експерименти с животни при пасищни и стационарни условия,
свързани главно с икономическата ефективност от тяхното отглеждане, като за тази цел е работено за методическото
и материалното им осигуряване.

13. ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ВАРИАНТИ ПРИ ПРЕРАБОТКАТА НА МЛЯКОТО
В СИРЕНЕ И КАШКАВАЛ
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Таблица 1

Брой на говедата в района на Народен парк Централен Балкан по години

1989 1995 В % спрямо 1989
Община Общо В т.ч. крави Общо В т.ч. крави Общо В т.ч. крави

1 Априлци 2 258 782 1 368 488 60.58 62.40
2 Карлово 11 103 4 875 6 294 3 942 69.88 80.86
3 Павел баня 5 540 2 074 2 335 1 352 42.15 65.19
4 Севлиево 17 899 6 602 9 745 1 352 54.44 20.48
5 Тетевен 3 901 1 848 2 895 1 388 66.52 75.10
6 Троян 9 319 3 465 4 462 1 723 47.88 49.72
7 Антон - - 443 278 - -
Общо 50 020 19 646 27 542 10 523 55.06 50.09

Таблица 2

Брой на овце в района на Народен парк Централен Балкан по години

Община 1989 1995 В % спрямо 1989

1 Априлци 14 081 6 633 47.11
2 Карлово 61 054 27 795 45.52
3 Павел баня 23 397 9 279 35.15
4 Севлиево 76 997 33 077 42.96
5 Тетевен 36 309 16 093 44.32
6 Троян 51 6 13 21 295 41.25
7 Антон - 1 060 -
Общо 266 451 115 232 43.24

1996 2000 В % спрямо 1995
Община Общо В т.ч. крави Общо В т.ч. крави Общо В т.ч. крави

1 Априлци 1 358  488 1 920 640 136.8 131.1
2 Карлово 6 294 3 942 10 170 4 070 161.6 103.2
3 Павел баня 2 335 1352 5 160 1 820 220.9 134.6
4 Севлиево 9 745 1352 5 850 1 950 70.0 144.2
5 Тетевен 2 895 1388 2 950 1 420 101.9 102.3
6 Троян 4 462 1 723 5 200 1 800 116.5 104.5
7 Антон 443 278 1 550 270 147.8 113.6
Общо 27 542 10 523 31 800 11 970 115.5 113.7

Таблица 3

Брой на говедата в района на Народен парк Централен Балкан по години
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Община 1996 2000 В % спрямо 1996

1 Априлци 5 400 9 000 166.66
2 Карлово 22 000 30 000 136.36
3 Павел баня 7 500 10 000 133.33
4 Севлиево 25 000 32 000 1.28
5 Тетевен 12 000 17 000 141.66
6 Троян 17 000 23 000 135.29
7 Антон 900 1 000 111.11
Общо 99 500 122 000 132.6

Таблица 4

Брой на овцете по години

Таблица 5

Производствено - икономически резултати от отглеждането на млечни овце - майки

Показатели На една овца - майка

Средна продуктивност
- мляко в л. 70
- месо в кг. 28
- вълна в кг. 3
- плодовитост - в брой агнета 1.0
Обща продукция - в лв. в т.ч. 4 320
- мляко 70 л х 24 лв. 1 680
- месо 28 кг х 90 лв. 2 520
- вълна 3 кг. х 40 лв. 120
Материални разходи - в лв. в т.ч. 2 910
- сено 250 кг. х 3 лв. 750
- конц. фураж 170 кг. х 6 лв. 1 020
- силаж 300 кг. х 1.80 лв. 540
- други - в лв. 600
ФРЗ с ДОО в лв. 920
Производствени разходи в лв. 3 830
Чист доход в лв. 490
Норма на рентабилност в % 12.8

ТАБЛИЦИ
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Таблица 6

Производствено - икономически резултати от отглеждането на овце - майки с
комбинирано направление

Показатели На една овца - майка

Средна продуктивност
- мляко в л. 50
- месо в кг. живо тегло 23
- вълна в кг. 3
- плодовитост - в брой агнета 1
Обща продукция - в лв. в т.ч. 3 410
- мляко 50 л. х 24 лв. 1 200
- месо 23 кг. х 90 лв. 2 070
- вълна 3.5 кг. х 40 лв. 140
Материални разходи - в лв. в т.ч. 2 270
- сено 250 кг. х 3 лв. 750
- конц. фураж 110 кг. х 6 лв. 660
- силаж 200 кг. х 1.80 лв. 360
- други - в лв. 500
ФРЗ с ДОО в лв. 1 020
Производствени разходи в лв. 3 290
Чист доход в лв. 120
Норма на рентабилност в % 3.6

Таблица 7

Производствено - икономически резултати от отглеждането на цигайски овце - майки
без доене, заедно с приплодите

Показатели На една овца - майка

Средна продуктивност
- месо в кг. живо тегло 32
- вълна в кг. 3.5
- плодовитост в брой агнета 1
Обща продукция - лв. в т.ч. 3 020
- месо 32 кг. х 90 лв. 2 880
- вълна 3.5 кг. х 40 лв. 140
Материални разходи в лв. в т.ч. 2 095
- сено 250 кг. х 3 лв. 600
- конц. фураж 170 кг. х 6 лв. 660
- силаж 300 кг. х 1.80 лв. 360
- други в лв. 475
ФРЗ с ДОО в лв. 740
Производствени разходи в лв. 2 835
Чист доход в лв. 185
Норма на рентабилност в % 6.5
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Таблица 8

Производствено - икономически резултати от отглеждането на Каракачански овце -
майки с доене

Показатели На една овца - майка

Средна продуктивност
- мляко в л. 40
- месо в кг. живо тегло 24
- вълна в кг. 2.5
- плодовитост в брой агнета 1
Обща продукция в лв. в т.ч. 3 220
- мляко 40 л. х 24 лв. 960
- месо 24 кг. х 90 лв. 2 160
- вълна 2.5 кг. х 40 лв. 100
Материални разходи в лв. в т.ч. 2 270
- сено 325 кг. х 3 лв. 975
- конц. фураж 110 кг. х 6 лв. 660
- други в лв. 635
ФРЗ с ДОО в лв. 800
Производствени разходи в лв. 3 070
Чист доход в лв. 150
Норма на рентабилност в % 4.9

Таблица 9

Производствено - икономически резултати от отглеждането на Каракачански овце -
майки без доене

Показатели На една овца - майка

Средна продуктивност
- месо в кг. 24
- вълна в кг. 2.5
Обща продукция в лв. в т.ч. 2 260
- месо 24 кг. х 90 лв. 2 160
- вълна 2.5 кг. х 40 лв. 100
Материални разходи в лв. в т.ч. 1 515
- сено 220 кг. х 3 лв. 660
- конц. фураж 170 кг. х 6 лв. 480
- други в лв. 375
ФРЗ с ДОО в лв. 740
Производствени разходи в лв. 2 255
Чист доход в лв. 5
Норма на рентабилност в % 0.22

ТАБЛИЦИ
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Таблица 10

Производствено - икономически резултати от отглеждането на крави за месо (без
угояване на телетата)

Показатели За 1 крава За 100 крави

Средна продуктивност
- продукция на месо в кг. живо тегло 175 17 500
- плодовитост в брой телета 1 100
Обща продукция в лв. в т.ч.
- месо в кг. живо тегло 175 кг. х 70 лв. 12 250 2 520
Материални разходи в лв. в т.ч. 8 005 800 500
- конц. фураж 300 кг. х 5 лв. 1 500 150 000
- сено 1000 кг. х 3 лв. 3 000 300 000
- силаж 500 кг. х 1.5 лв. 750 75 000
- други в лв. 2 755 270 500
ФРЗ с ДОО в лв. 2 080 208 000
Производствени разходи в лв. 10 085 1 008 500
Чист доход в лв. 2 165 216 500
Норма на рентабилност в % 21.5 21.5
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Таблица 11

ТАБЛИЦИ

№ на Брой и видове животни
Пасищни площи картируемата Площ в ха Сезонен говеда овце коне

единица добив

Синаница 19 91.00 1,092.00
32 22.00 242.00
33 9.00 108.00
22 32.00 416.00
18 17.00 187.00
50 42.00 546.00
21 21.00 147.00

Всичко 234.00 2,738.00 100 3250 10
Селска река 33 175.00 2,100.00

22 163.40 2,124.00
50 278.80 2,974.00
19 23.40 280.00
21 31.00 217.00

Всичко 671.60 7,695.00 400 8800 20
Триглав 33 101.00 1,212.00

19 18.00 198.00
22 93.00 1,209.00
50 89.50 1,163.00
21 169.00 1,183.00

Всичко 470.50 4,965.00 400 8500 20
Карабурун 32 42.00 462.00

33 14.10 169.00
22 55.00 715.00
18 19.00 209.00
21 44.00 308.00
50 39.60 514.00

Всичко 213.70 2,377.00 x 3900 15
х. Тъжа 19 15.00 180.00

22 5.00 65.00
50 734.00 9,542.00
21 217.00 1,519.00
33 22.50 270.00

Всичко 993.50 11,576.00 700 10600 40
Връх Ботев 50 390.30 5,074.00

19 13.40 160.00
22 27.80 361.00
21 59.00 413.00

Всичко 490.50 6,008.00 250 7500 30
Равнец 50 457.00 5,941.00

21 600.20 4,201.00
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СЪСТОЯНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В РАЙОНА НА НАРОДНИЯ ПАРК

№ на Брой и видове животни
Пасищни площи картируемата Площ в ха Сезонен говеда овце коне

единица добив

19 785.00 9,420.00
32 8.00 9.00
22 100.00 1,300.00

Всичко 1,950.20 20,871.00 1300 20000 100
Топалица 50 345.00 4,485.00

19 149.00 1,788.00
21 35.00 245.00
18 22.00 242.00
33 11.00 132.00
32 19.00 209.00
22 2.00 26.00

Всичко 583.00 7,127.00 300 9800 40
Амбарица 50 390.00 5,070.00

32 61.50 678.00
24 10.90 168.00
18 60.00 660.00
22 20.00 268.00
33 12.00 144.00
21 50.00 350.00

Всичко 604.40 7,338.00 300 6200 30
Пладнището 21 569.00 3,983.00

50 391.00 5,083.00
19 125.00 1,500.00
32 23.00 253.00
33 23.00 276.00
24 16.00 112.00

Всичко 1,147.00 11,207.00 650 11600 20
Козя стена 21 212.00 1,484.00

24 42.00 295.00
50 30.00 390.00

Всичко 284.00 2,169.00 x 3600 x
Ветровити Преслав 50 172.00 2,236.00

21 32.50 227.00
22 10.00 130.00
33 4.00 48.00

Всичко 218.50 2,641.00 150 2900 x
Болуваня 22 47.00 611.00

50 247.00 3,562.00
21 875.00 6,125.00
18 166.00 1,826.00
19 164.00 1,968.00

Всичко 1,499.00 14,092.00 650 16500 50
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Списък на картируемите единици:

Картируеми единици Доминанатни видове

10 Festuca balkanica
18 Lercherfeldia flexulosa
19 Bellardiochloa violacea
22 Calamagrostis arundinacea
23 Sesleria rigida
24 Sesleria latifolia
32 Festuca rubra
33 Agrostis capillaris
50 Juniperus sibirica with poaceous

ТАБЛИЦИ

№ на Брой и видове животни
Пасищни площи картируемата Площ в ха Сезонен говеда овце коне

единица добив

Планински извор 21 276.00 1932.00
50 22.00 286.00

Всичко 298.00 2,218.00 44 3100 16
ТЕРИТОРИИ ЗА СТРИКТНО НАБЛЮДАВАНЕ

над хижа Тъжа 50 31.00 403.00
19 11.00 132.00

Всичко 42.00 535.00 x 800 x
Трите извора 50 90.00 11700.00
Всичко 50 90.00 11,700.00 x 1950
Орлово гнездо 50 172.00 2236.00

19 28.00 336.00
33 37.00 444.00

Всичко 237.00 3016.00 x 5000 x
ТЕРИТОРИИ ЗА НАБЛЮДАВАНЕ

369.00 15,251.00 x 7750 x
Общо за
всички
картирани
райони 10,026.90 118,273.00 5244 124000 391
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СЪСТОЯНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В РАЙОНА НА НАРОДНИЯ ПАРК

Таблица N12

Таблица N13

Порода Брой Настригана Плодовитост Живо тегло Дойна млечност
  (отродие) животни вълна в кг. в % в кг. в литри

Каракачанска 234 2.710 89.07 103.12 33.890 49.800
Старопланинска 1 254 2.754 92.60 111.30 47.100 66.520
Тетевенска 1 338 2.270 102.60 103.36 50.400 53.200
Цигайска 616 4.450 85.30 103.08 51.360 31.600

Порода Брой Настригана Плодовитост Живо тегло Дойна млечност
  (отродие) животни вълна в кг. в % в кг. в литри

Каракачанска 234 2.710 89.07 103.12 33.890 49.800
Старопланинска 1 254 2.754 92.60 111.30 47.100 66.520
Тетевенска 1 338 2.270 102.60 103.36 50.400 53.200
Цигайска 616 4.450 85.30 103.08 51.360 31.600

Таблица N14

Средна дневна млечност и състав на млякото на овцете от Каракачанската порода

Таблица N15

Средна дневна млечност и състав на млякото на овцете от Старопланиското отродие

Месец II III IV V VI VII Общо
Показател средно

Средна дневна млечност 0.380 0.377 0.373 0.473 0.249 0.165 0.366
Млечност за месеци 11.020 11.680 11.190 14.660 7.470 5.110 6.113
Мастни вещества в % 4.66 4.79 5.24 6.11 7.10 7.78 5.20
Протеин 5.38 5.63 5.85 6.45 6.21 5.87 5.89
Лактоза в % 5.77 5.49 5.38 5.09 4.81 4.58 5.20
Сухо вещество в % 16.23 16.52 17.09 16.28 18.74 18.77 17.27
Сух безмаслен остатък 11.75 11.72 11.84 12.24 11.63 10.99 11.69

Месец II III IV V VI VII Общо
Показател средно

Средна дневна млечност 0.395 0.549 0.501 0.671 0.425 0.210 0.423
Млечност за месеци 11.450 17.010 15.03 21.700 12.750 6.510 84.530
Мастни вещества в % 4.21 4.59 6.18 7.11 7.45 7.88 6.23
Протеин 4.79 5.32 5.85 6.09 6.45 5.91 5.73
Лактоза в % 5.65 5.39 5.11 5.06 5.02 5.58 6.13
Сухо вещество в % 11.04 14.84 17.02 18.75 19.24 19.36 17.49
Сух безмаслен остатък 11.04 11.38 11.62 11.76 11.95 12.23 11.66
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Таблица N16

Средна дневна млечност и състав на млякото на овцете от Тетевенското отродие
Месец III IV V VI VII Общо

Показател средно

Средна дневна млечност 0.495 0.350 0.380 0.490 0.365 0.402
Млечност за месеци 14.850 10.500 11.400 14.700 10.950 62.400
Мастни вещества в % 4.62 4.99 55.67 6.72 7.62 5.92
Протеин 4.82 5.09 5.24 5.86 6.00 5.40
Лактоза в % 5.63 5.58 5.37 5.24 4.88 5.34
Сухо вещество в % 15.58 15.96 16.88 18.43 19.10 17.15
Сух безмаслен остатък 11.42 11.38 11.65 11.97 11.85 11.65

Таблица N17

Средна дневна млечност и състав на млякото на овцете от породата Цигай
Месец III IV V VI VII Общо

Показател средно

Средна дневна млечност 0.189 0.176 0.320 0.248 0.366 0.270
Млечност за месеци 6.060 5.670 5.280 9.600 7.440 34.050
Мастни вещества в % 4.25 4.40 5.45 7.31 8.10 5.90
Протеин 5.28 5.48 5.60 6.02 6.18 5.71
Лактоза в % 4.89 5.04 5.28 4.86 4.36 4.88
Сухо вещество в % 15.61 15.86 16.77 18.85 19.69 17.35
Сух безмаслен остатък 11.33 11.46 11.35 11.62 11.57 11.46

Таблица N18

Химичен състав на прясно (П) и зряло (З) сирене
Показател Цигай Каракачанска Старопланинска Тетевенска

Сухо вещество П 39.38 38.76 43.57 47.03
З 57.58 59.51 53.05 52.92

Мастни вещества (%) П 47.5 44.1 51.9 46.8
З 31.6 33.3 34.3 44.6

Белтък (%) П 17.02 16.00 14.23 14.87
З 11.23 10.13 12.50 00.05

Са П 0.84 0.78 0.86 0.70
З 0.76 0.72 0.80 0.72

Р П 0.52 0.50 0.48 0.46
З 0.64 0.60 0.64 0.61

Киселинност П 110 90 95 89
З 146 140 146 158

ТАБЛИЦИ
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СЪСТОЯНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В РАЙОНА НА НАРОДНИЯ ПАРК

Таблица N19

Отглеждане на млади и възрасни говеда при пасищни условия
Показатели I опит II опит III опит IV опит

165 юници 124 крави+23телета 98 юници 147 юници

Живо тегло в началото на опита в кг. 239 388 355 273
Възраст в началото на опита в дни 347 - 633 368
Пасищен период в дни 100 75 137 122
Площ пасище на глава в дка. 5.15 6.85 6.54 8.80
Концентриран фураж на фуражоден в кг. 1.80 1.85 1.38 1.43
Среден дневен прираст в гр. 480 450 348 293

Таблица N20

Отглеждане на юници при пасищни условия

БКГ - Българско кафяво говедо
F1 - 50% кръв от американско кафяво говедо, кръстосвано с БКГ
R1 - 75% кръв от американско кафяво говедо, кръстосвано с БКГ
R2 - 87% кръв от американско кафяво говедо, кръстосвано с БКГ
ЧШГ - Черношарено говедо
+ P > 0.05 - в сравнение с всички групи поотделно
- Р < 0.05 - в сравнение с всички групи поотделно

  Начало на опита  Край на опита
Генотип Брой Живо Възраст Живо Среден Среден дневен Брой заплодени

тегло в дни тегло дневен прираст от раждането юници на
в кг. в кг. прираст до края на опита пасището

F1 7 289 442 374 640 778 5
R1 30 260 440 331 511 684 5
R2 5 253 427 330 741 819 1
ЧШГ 43 259 354 314 - 417 796 6
БКГ 6 258 339 343 630 293+ 2

  Начало на опита  Край на опита
Генотип Брой Живо Възраст Живо Среден Среден дневен Брой заплодени

тегло в дни тегло дневен прираст от раждането юници на
в кг. в кг. прираст до края на опита пасището

F1 24 318 506 365 354 662 19
R1 11 306 491 352 319 666 10
F2 15 322 497 376 374 696 14
R2 6 307 487 360 365 678 3
Средно 56 316 499 365 340 671 46

Таблица N21

Отглеждане на юници при пасищни условия (опит “Балканец” - 144 дни)

БКГ - Българско кафяво говедо
F1 - 50% кръв от американско кафяво говедо, кръстосвано с БКГ
R1 - 62.5% кръв от американско кафяво говедо, кръстосвано с БКГ
F2 - 75% кръв от американско кафяво говедо, кръстосвано с БКГ
R2 - 81.5% кръв от американско кафяво говедо, кръстосвано с БКГ
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Таблица N22

Прогнозна продуктивност на включените в опита овце - майки
Порода Брой Настригана Плодовитост в % Живо тегло Дойна млечност

животни вълна в кг. стоп. биол. в кг. в литри

Каракачанска 20 2.800 95 105 39.500 45.000
Старопланинска 20 2.900 100 110 46.500 65.000
Тетевенска 20 2.400 105 111 47.000 68.000
Цигайска 20 5.100 90 105 52.000 42.000
Черноглава плевенска 20 3.600 95 137 69.000 84.000

Таблица N23

Производствено - икономически резултати от отглеждането на включените в опита
породи и отродия овце - майки (прогноза за 1997 год.)

На една овца майка
Параметри Каракачанска Старопланинска Тетевенска Цигайска Черноглава

плевенска

Средна продуктивност в килограми и литри
Мляко в л. 45.000 65.000 68.000 42.000 84.000
Месо в кг. 24 27 26 29 33
Вълна в кг. 2.800 2.900 2.400 5.100 3.600
Общо продукция в лв. 929 00 112 150 110 720 106 430 139 560
Мляко в лв. 24 300 35 100 36 720 22 680 45 360
Месо в лв. 67 200 75 600 72 800 81 200 92 400
Вълна в лв. 1 400 1 450 1 200 2 550 1 800

Материални разходи на килограм
Сено в кг. 350 300 300 450 350
Концентриран фураж в кг. 35 60 60 45 180
Разходи в лв. 25 025 33 150 33 150 32 175 81 575
Сено в лв. 8 750 7 500 7 500 11 250 8 750
Концентриран фураж в лв. 10 500 18 000 18 000 13 500 54 000
Други в лв. 5 775 7 650 7 650 7 425 18 825
ФРЗ с ДОО в лв. 15 977 15 977 15 977 15 977 15 977
Производствени разходи в лв. 41 002 49 127 49 125 48 152 97 552
Чист приход в лв. 51 898 63 023 61 593 58 278 42 008
Рентабилност в % 126.6 128.6 125.4 121.0 43.0
Чист приход от продукцията 66 098 84 023 84 373 72 348 70 148
на сирене в лв.

ТАБЛИЦИ
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СЪСТОЯНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В РАЙОНА НА НАРОДНИЯ ПАРК

Таблица N25

Производствено-икономически резултати от отглеждането на Каракачански овце -
майки с доене при преработка на млякото в сирене и кашкавал

На една овца - майка
Показатели При производство При производство

на сирене на кашкавал

Средна продуктивност
- мляко в л. 50 50
- месо в кг. живо тегло 24 24
- вълна в кг. 2 2
Обща продукция в лв., в т.ч. 6 985 6 880
- сирене, кашкавал в кг. 4 625 4 500
- месо в лв. 2 160 2 160
- вълна в лв. 200 200
Материални разходи в лв, в т.ч. 5 000 5 000
- сено в лв. 1 500 1 500
- концентриран фураж в лв. 2 400 2 400
- други в лв. 1 100 1 100
ФРЗ с ДОО в лв. 1 000 1 000
Производствени разходи в лв. 6 000 6 000
Чист доход в лв. 985 860
Норма на рентабилност в % 16.4 14.3

Таблица N26

Производствено-икономически резултати от отглеждането на Старопланински
отродия овце - майки с комбинирано направление при преработката на млякото в сирене и
кашкавал

На една овца - майка
Показатели При производство При производство

на сирене на кашкавал

Средна продуктивност
- мляко в л. 55 55
- месо в кг. живо тегло 27 27
- вълна в кг. 2.2 2.2
Обща продукция в лв., в т.ч. 7 940 7 803
- сирене, кашкавал в кг. 5 087 4 950
- месо в лв. 2 730 2 730
- вълна в лв. 123 123
Материални разходи в лв, в т.ч. 5 370 5 370
- сено в лв. 1 500 1 500
- концентриран фураж в лв. 2 700 2 700
- други в лв. 1 170 1 170
ФРЗ с ДОО в лв. 1 235 1 235
Производствени разходи в лв. 6 605 6 605
Чист доход в лв. 1 335 1 198
Норма на рентабилност в % 20.2 18.1
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На една овца - майка
Показатели При производство При производство

на сирене на кашкавал

Средна продуктивност
- мляко в л. 60 60
- месо в кг. живо тегло 26 26
- вълна в кг. 2.1 2.1
Обща продукция в лв., в т.ч. 8 008 7 885
- сирене, кашкавал в кг. 5 550 5 400
- месо в лв. 2 340 2 340
- вълна в лв. 118 118
Материални разходи в лв, в т.ч. 5 000 5 000
- сено в лв. 1 500 1 500
- концентриран фураж в лв. 2 400 2 400
- други в лв. 1 100 1 100
ФРЗ с ДОО в лв. 1 248 1 248
Производствени разходи в лв. 6 248 6 248
Чист доход в лв. 1 760 1 610
Норма на рентабилност в % 28.2 25.8

Таблица N27

Производствено-икономически резултати от отглеждането на Тетевенски овце - майки
с комбинирано направление при преработката на млякото в сирене и кашкавал

На една овца - майка
Показатели При производство При производство

на сирене на кашкавал

Средна продуктивност
- мляко в л. 50 50
- месо в кг. живо тегло 23 23
- вълна в кг. 3.0 3.0
Обща продукция в лв., в т.ч. 6 891 6 766
- сирене, кашкавал в кг. 4 625 4 500
- месо в лв. 2 070 2 070
- вълна в лв. 196  196
Материални разходи в лв, в т.ч. 5 000 5 000
- сено в лв. 1 500 1 500
- концентриран фураж в лв. 2 400 2 400
- други в лв. 1 100 1 100
ФРЗ с ДОО в лв. 1 000 1 000
Производствени разходи в лв. 6 000 6 000
Чист доход в лв. 891 766
Норма на рентабилност в % 14.9 12.8

Таблица N28

Производствено - икономически резултати от отглеждането на цигайски овце - майки
с комбинирано направление

ТАБЛИЦИ
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ПРОУЧВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И РЕСУРСИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ В БЕЗЛЕСНАТА ...

1. УВОД

През последните години се създадоха няколко големи защитени територии с категория
национален парк. Те обхващат значителни площи от няколко десетки хиляди хектара, включвайки
земи от горския и поземлен фонд, представителни екосистеми, ливади и пасища, които традиционно
са били използвани от местното население за развитие на различни стопански дейности вкл.
дърводобив, планинско земеделие и животновъдство и др. Ограниченията, въведени с режима на
парка, пряко или косвено засягат стопански дейности, свързани с поминъка на хората от района.
Засягайки по този начин икономически интереси, свързани с непосредственото изхранване и
преживяване на местните хора, се създават предпоставки за възникване на напрежение и конфликтни
ситуации, които изместват на заден план интересите на природозащитата.

За избягване или свеждане до минимум на тези конфликтни ситуации, необходимо е да се
предложат дейности, алтернативни на досега съществуващите или да се определи рамката на
допустимо ползване на природните ресурси в границите на парковете, така, че от една страна, да
бъдат запазени интересите на живеещите в близост хора, от друга - те да се съчетаят с принципите
и нормите за опазване качествата на средата, на биологичното разнообразие и екологичното
равновесие.

Това още повече важи за периода на социално-икономически трудности, който преживява
страната през последните години, тъй като, особено за населението от малките селища около
парковете, планината и природата, понякога са единственият източник на блага, след затварянето
на предприятията.

Една от традиционните за тези райони дейности от години е било събирането на билки и горски
плодове от местното население не само за задоволяване на личните му потребности, но и с цел
продажба.

Ако се направи анализ на ползването на билки, ще се установи, че въпреки икономическата
криза, през последните години не е намаляло количеството на изнасяните от страната и ползваните
за нуждите на вътрешния пазар билки. Населението в страната все повече се ориентира към
билколечение, като допълнително или алтернативно средство на скъпоструващите или липсващи
лекарствени препарати. България запази добрите си позиции на международните пазари. Нещо
повече, статистиките показват, че тя е най-големият европейски износител и една от първите страни-
износителки на билки в световен мащаб. Това се дължи на високото съдържание на биологично
активни вещества в нашите билки, обусловено от природно-климатичните условия и на ниската
себестойност на стоката, резултат от социално-икономически фактори.

Тъй като, основната част от потребяваните билки произхождат от диворастящи лечебни
растения, нужни са специални усилия за осигуряване на условия за възпроизводство на този
биологичен ресурс, за да може да се осигури неговото устойчиво развитие в перспектива.

Целта на настоящото изследване е да се направи оценка на лечебните растения в безлесната
зона на НП “Централен Балкан” (видов състав, големина, разположение и състояние на популациите
им) и на възможностите за тяхното ползване като източник на билки.
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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Проучването е извършено през м. август 1996 год. Обхваната е безлесната зона на
НП “Централен Балкан” от х.”Планински извори” до х.”Левски” (Приложение 1).

Установени са 89 вида лечебни растения от 35 семейства (Приложение 2 *).
* В този списък някои от видовете са дадени като комплекси и групи: Achillea millefolium

complex, Alchemilla vilgaris complex, Euphrasia sp diversа, Fragaria vesca s.l. Genista
tinctoria complex, Mentha spicata complex, Taraxacum officinale complex, Thimus
sp.

За лечебните растения се приема този подход когато два или повече биологични вида са близки
не само морфологично, но и хорологично и имат сходни лечебни качества. Те трудно се различават
от събирачите и получаваните от тях дроги са сборни.

С най-голям брой видове са представени сем. Rosaceae (11), Asteraceae (10), Lamiaceae
(6), Scrophullariaceae (6).

По-голяма част от установените лечебни растения се отнасят към биологичния тип на
многогодишните тревисти растения (70%) (Приложение 2). С по-малко участие е застъпен типа храсти
и храстчета (10%), следван от този на едногодишните (7%) видове. Най-малко е участието на
двугоишните тревисти растения. Дървесните видове присъстват само с единични екземпляри, най-
често с храстовидна форма.

В много случаи лечебните растения са доминанти и субдоминанти в растителните съобщества,
като заемат обширни територии и придават облика на растителността. Такива са: хвойната,
боровинките, мащерката, малините, орловата папрат, мишите уши, жълтия кантарион, исландския
лишей и др.

Размножаването на лечебните растения се извършва със семена или спори, а при голяма част от
многогодишните видове е застъпено и вегетативното размножаване, като в някои случаи то е
преобладаващо.

По-голямата част от видовете са в активен растеж и развитие (цъфтеж и плодоношение) през м.
(юни) юли - август - септември. За тях е направена сравнително пълна характристика, докато за
ранно пролетните и късноесенни видове, като например Galanthus nivalis, Primula veris, P.
elatior, Bellis perennis, Viola odorata, Colchicum automnale данните са непълни.

Поради неравномерното разпространение на видовете в поучваната територия, те условно са
разелени в три групи. В първата група (I) са отнесени видове с единични находища (41%). Във втората
група (II) са отнесени видове с ограничено разпространение (42%) и в третата група (III) - с широко
разпространение в изслевания район(17%).

Според възможностите им като източник на суровина, видовете също са разелени в три групи:
1 - с ограничени ресурсни възможности; 2 - с добри ресурсни възможности; 3 - с много добри ресурсни
възможности. При определяне на ресурсите и възможностите за ползване, са взети превид такива
характеристики на видовете като биологичен тип, начин на размножаване, вид на събираните дроги,
както и характеристики на популациите, които оказват влияние на процесите на възобновяване на
ресурсите.

По отношение на консервационния статус, са установени 4 вида лечебни растения, защитени
от закона и 13 вида под ограничителен режим на ползване (Приложение 2).

От установените 89 вида лечебни растения се събират 15 вида дроги, съответно: грудки (от 2
вида), корени (от 13 вида), коренища (от 13 вида), коренище с корен (от 7 вида), кори (от 1 вид), лист
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(от 20 вида), плод (от 7 вида), семе (от 2 вида), стрък (от 39 вида), стрък с коренище (от
2 вида), стрък с плод (от 1 вид), цвят (от 9 вида), цвят с лист (от1 вид), пъпки (от 1 вид),
талус (от 1 вид).

Изследваният район се намира над горната граница на гората и включва различни по състав
тревни фитоценози, разположени върху била, склонове, понижения на терена, улеи с повече или
по-малко мощна почвена покривка, като на места основната скала излиза на повърхността.

Микроусловията на средата формират различни по състав растителни съобщества, в които като
компонент участват лечебни растения. В много случаи те са доминанти и субдоминанти, като
заемат обширни територии и придават облика на растителността. Такива са: хвойната, боровинките,
мащерката, малините, орловата папрат, мишите уши, жълтия кантарион, исландския лишей и др.

Въпреки различията, биха могли да се обособят няколко типа местообитания, върху които се
формират сходни по състав и строеж растителни съобщества.

По върховете, билната част и стръмните склонове са засилени ерозионните процеси, почвената
покривка изтънява и се наблюдава излаз на основната скала в по-голяма или по-малка степен. Върху
този субстрат се развиват най-често Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Cetraria islandica,
примесени с Geranium macrorrizum, Primula veris, P.elatior, Fragaria vesca, Sedum
acre, Achillea millefolium, Arctostaphyllos uva-ursi. Количестваното участие на видовете,
като правило, не е голчмо.

По полегатите склонове, където почвената покривка е значително по-добре развита
съобществата се формират участието на Juniperus communis, Vaccinium myrtillus, V.vitis-
idaea, Hypericum perforatum, H. maculatum, Thymus sp., Genista tinctoria,
Hieracium pilosella, Rumex acetosella, Euphrasia sp., Bistorta major, Alchemilla vul-
garis complex. Oтносително по-малко е присъствието на Heleborus odorus, Onopordon
acantium, Verbascum thapsiforme, Galeopsis tetrahit, Primula veris, Colchicum
automnale, Achillea millefolium, Geum urbanum. Понякога върху самите била,
растителността е изградена предимно от житни треви и е изключително бедна на лечебни видове.

Друга група лечебни растения имат предпочитания към по-голяма почвена и въздушна влажност,
поради което заемат влажните долове на улеи, потоци и речни корита, със или без течаща вода.
Такива са Polypodium vulgare, Dryopteris filix-mas, Caltha palustris, Mentha spicata,
Alchemilla vulgaris complex, Angelica pancici, A. sylvestris, Heracleum sibiricum,
Gentiana asclepiadea. Често в такива местообитания присистват Geranium macrorrizum,
G. sanguineum, Rumex alpinus, Fragaria vesca, Potentilla erecta, Veronica officinalis,
Rubus idaeus. Тук съобществата са с по-голямо видово разнообразие, голяма жизненост и биомаса
на лечебни растения. Този тип хабитати са с ограничено разпространение в изследвания район.

В непосредствена близост до гората се развиват сравнително големи петна от Dryopteris filix-
mas, Pteridium aquilinum, Rubus idaeus, Fragaria vesca, Primula veris, P. elatiorViola
odorata, V.tricolor, Heleborus odorus, които имат практическо значение. Появяват се единични
храсти от Crataegus monogyna и Rosa canina, които нямат практическо значение.

Една група лечебни растения се развиват около хижи, пътища и туристически пътеки. Те имат
вторичен произход и в зависимост от антропогенното вличние увеличават или намаляват своята
плътност и численост. Наред с коренните видове, тук е засилено присъствието на рудералния елемент.

Около хижите се формират относително богати растителни съобщества, в които ле1ебните
видове понякога достигат до 20-30., но с малко количествено участие: Achillea millefolium,
Onopordon acantium, Taraxacum officinale, Scrophularia nodosa, Angelica pancici,
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A.sylvestris, Heracleum sibiricum, Alchemilla vulgaris complex, Genista tinctoria, Urtica
dioica, Plantago major, P.lanceolata, Polygonum aviculare, Artemisia vulgaris, Rubus
idaeus, Bistorta major, Mentha spicata. Те нямат съществено стопанско значение, още
повече, че билките са относително по-замърсени, в резултат на човешкото присъствие и не се
препоръчва събиране.

Покрай пътища, по наскоро освободени терени, освен антропофити (Plantago major,
P.lanceolata, Sambucus ebulus, Onoprdon acantium), се настаняват и много пионерни
видове (Tussilago farfara, Rumex acetosella), които бързо заемат свободните екологични ниши,
но с възстановяване на коренната раститрлност, също така бързо изчезват.

С много по-голямо значение и влияние върху коренната тревна растителност са вторичните
растителни съобщества, възникнали в близост до кошари, егреци, места за пладнуване на животни.
Tам се развива буйна нитрифилна растителност. Формират се богати по състав и с голямо
количествено участие на отделните видове растителни съобщества, особено в случаите, когато това
са изоставени кошари, където растителността не изпитва непосредствено отрицателно влияние от
страна на животните. Понякога такива съобщества заемат десетки декари и напълно изместват
коренната растителност. Наред с типичните рудерали Urtica dioica, Chenopodiun bonus-
henricus, Rumex acetosa, R.acetosella, Plantago major, Polygonum aviculare,
Onopordon acantium, се наблюдават Achillea millefolium, Verbascum thapsiforme,
Stellaria media, Rubus idaes, Euphrasia sp., Viola tricolor, Genista tinctoria, Hyperi-
cum perforatum, Galeopsis tetrahit, Tanacetum vulgare, Mentha spicata. В такива
находища на относително малка площ, са съсредоточени значителни ресурси от лечебни растения,
при това, съществуват благоприятни условия за бързото им възстановяване след експлоатация.

Голямото биологично разнообразие от лечебни видове и добрите ресурсни характеристики на
много от тях, определят безлесната зона на парка като резерв за опазване на фитогенофонда от
лечебни растения и в същото време, дават добри възможности за устойчивото използване на тези
ресурси.

Изследваният район попада изцяло в  зоната между Троянския и Шипченския проход, където
според Атлас на ендемичните растения в България (1992), има най-голямо съсредоточаване на
български ендемити  на територията на страната. Тук се намира мощен локкален формообразувателен
център, където в резултат на осъществяващите се контакти между различни  популации и видове, в
благоприятни за това условия, протичат активни генетико-автоматични процеси и естественият отбор
формира нови биотипове. По този начин се извършва активно видообразуване в съвременни условия.

В това формообразувателно огнище са разпространени редица ендемични и редки видове, имащи
аналози сред лечебните растения, като Viola balcanica, Betonica bulgarica, Rosa balcanica.
Това се отнася особено  за представителите на род Alchemilla, като Alchemilla achtarovii, A.
jumrukczalica, A. asteroantha. Събирането на дрога от близките до тях видове в районите,
където те са разпространени, би могло да ги подложи на сериозна заплаха от унищожение.

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕСУРСИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
СЪС СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ

При определяне на ресурсите от лечебни растения, в зависимост от количеството на възможно
допустимото събиране на дрога и тяхното ефективно опазване, видовете бяха разделени  в 6 групи.

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕСУРСИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ СЪС СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ
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3.1 I ГРУПА

Направените проучвания показват, че 10 вида, включени в тази група имат много добри
експлоатационни запаси. Техните популации са разпространени повсеместно по цялата
изследвана от нас площ, заемайки специфичните за развитието им екологични ниши. Повечето от
тези видове са доминанти или субдоминанти в растителните съобщества, в които се срещат.

При определяне на русурсните им възможности се оказа трудно точното определяне на площта,
заемана от тях. Ето защо считаме, че на този етап, е най-добре да се говори за експлоатаионни
запаси на тези видове, надвишаващи 10 000 кг за цялата изследвана площ. При
отчитане на ресурсната характеристика на видовете от I група върху единица площ - 1 дка, са
установени следните максимални количества, които могат да се събират без нарушаване устойчивото
развитие на видовете.

3.1.1 Juniperus sibirica (казашка хвойна)

Видът има широко разпространение по цялата територия, като заема обширни площи от горната
граница на гората до билата и върховете. Расте на групи или поединично по сухи каменливи склонове
и поляни. На някои места достига до 70-90% проективно покритие.

Видът има много ценни стопански качества. Основната дрога са галбулите (плодчетата), които
имат тъмно син цвят при узряване. Това е една много търсена дрога на външния пазар, като ежегодно
от страната ни се изнасят около 200 тона. Голям потребител на галбулите се явява както
фармацевтичната, така и хранително вкусовата промишленост.

Хвойновите храсти отделят огромно количество етерично масло с антисептични свойства,
изпаряващо се от листата, поради което, въздухът в тези райони и много здравословен. Особенно
интензивно изпарение се наблюдава в горещите летни дни. Видът обаче е чувствителен на въздушно
и почвено замърсяване, поради което използването му за озеленяване в промишлените райони е
почти невъзможно.

В естествените местообитания хвойната има голямо водозадържащо, водорегулиращо и
почвозащитно значение. Установено е, че на стръмни склонове, където видът се среща поединично
или на малки групи, ежегодно се изнася 500 куб.м почва от 1 дка, а в гъстите хвойнови насаждения
почти не съществува отмиване на почвения слой.

3.1.2 Vaccinium myrtillus (черна боровинка)

Видът има много широко разпространение в цялата изследвана от нас площ. Популациите му са
с висока численост и плътност, като на места достигат до 90% проективно покритие. Образува
самостоятелни  растителни съобщества или участва като съдоминант в съобщества на Juniperus
communis, V. vitis idaea или V. uliginosum. Популации с по-големи площи - над 100 дка и
високо проективно покритие установихме в района на х. Амбарица, х. Добрила, по Куманица, под
вр. Купена и др., където могат да се събират до 80 кг/дка свежо тегло плод.

Като дрога се използват също стръковете и  листата. В посочените райони могат да се събират
до 40 кг/дка стрък сухо тегло при рандеман 5:1 и 25 кг/дка лист сухо тегло при рандеман 12:1. При
събирането на тези дроги не трябва да се използва повече от 40% от наличния ресурс .

През тази година в района беше организирано събиране на плодовете за износ, а в отделни
случаи наблюдавахме събиране на плодове и за собствена консумация. Засега тази дейност се
ограничава само в районите с добри пътни комуникации, докато във вътрешността, към върховете и
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доловете, ресурсът не се оползотворява.

3.1.3 Vaccinium vitis idaea (червена боровинка)

Видът има широко разпространение както и предходния вид и участва като доминант или
съдоминант в растителните съобщества, образувайки обширни популации по цялата площ. На места
проективното му покритие достига 80%, но на по -затревени участъци числеността му намалява и
проективното му покритие спада под 20%. По-големи популации със стопанско значение установихме
в районите на върховете Тетевенска Баба, Болованя, Братаница, Вежен, Каменица, Юмрука, Ушите,
Боба, Бальова планина, Троянски проход, Лепенят, Келкая, Гердека,  склоновете на вр.Амбарица,
вр.Голям и Малък Купен.

Като дрога се използват плодовете и листата. В популациите с висока численост и плътност
може да се събира до 100 кг/дка свеж плод. Екплоатационните запаси на листата достигат до 60 кг/
дка сухо тегло при рандеман 5,5:1.

3.1.4 Hieratium pilosella ( миши уши)

Видът има много широко разпространение по цялата площ главно върху ерозирани участъци.
Образува по-големи или по-малки петна, като на места проективното му покритие достига 30-40%.

Като дрога се използва цялата надземна част - стрък. Есплоатационните му запаси достигат 25
кг/ дка стрък сухо тегло при рандеман 3:1.

3.1.5 Thymus sp. (мащерка)

Разпространен върху големи площи по цялата изследвана територия. Образува по-големи или
по-малки туфи. Много често видът опеделя аспекта на съобществото по време на цъфтежа си със
своите по-светло или по-тъмно лилави цветове. Проективното покритие на вида достига до 60%,като
в районите с такава плътност експлоатационните запаси могат да достигнат до 20 кг/дка суха дрога
стрък при рандеман 3,5:1.

3.1.6 Вistorta major (кървавиче)

Разпространен върху обширни площи главно като асектатор в съобществата на Juniperus sibirica,
като навлиза както под склопа на храстите, така и в района около тях. Проективното му покрие
достига 20-25%. Състоянието на вида е много добро - срещат се както старо възрастни, така и средно
възрастови и млади ювенилни екземпляри. Това ни дава основание да препоръчаме събирането на
вида в такива големи количества независимо, че дрогата са коренищата. От 1 дка не трябва да се
събират повече от 50% от съществуващите запаси на вида, като се събират само възрастните
екземпляри. Експлоатационните запаси да не надвишават 20 кг/ дка суха дрога, като районът, в който
се събира, трябва да почива 2-3 години до пълното възстановяване на ресурсите.

3.1.7 Rubus idaeus (малина)

Видът е разпространен на много места в билната част на парка, но най-големи площи заема в
непосредствена близост до гората върху добре развита почвена покривка, с добро овлажняване.
Много по-рядко се среща по сухи каменисти терени, но там е представен с единични екземпляри и
няма стопанско значение. В районите със стопанско значение, видът образува различни по плътност

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕСУРСИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ СЪС СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ
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популации на площ от 5 до 50-60 дка. Едни от най-големите по площ популации са
установени в районите на Карчов преслап (около 60 дка), Маркови ливади (15 дка), Ушите
(10 дка), по южните склонове на Сухата река (6 дка), районите на х.Дерменкая (5 дка),
х.Амбарица (20 дка) и др.

Като дрога се използват плодовете и листата. Засега, в проучваната територия е установено
събиране само на плодовете. Експлоатационните запаси от плодовете са определени на около 50 кг/
дка свежо тегло, а на листата - 30 кг/дка лист сухо тегло. Могат да се събират не повече от 60% от
съществуващите ресурси.

3.1.8 Euphrasia officinalis complex (очанка)

Комплексът от видове на род Euphrasia е разпространен почти върху цялата изследвана от
нас територия на парка, предимно върху маломощни почви. Среща се разпръснато, като числеността
на екземплярите се мени в зависимост от екологичните фактори и растителните съобщества, в които
участва като асектатор. На 1 кв.м могат да се наброят до 65 екземпляра.

Като дрога се използвацялата надземна част. Тъй като в комплекса влизат различни видове, то
и експлоатационните запаси са различни. Икономически изгодно е събирането на дрога да става от
популации в които преобладават екземпляри с над 10 см височина на стъблото. Ресурсите от тях
достигат до 4 кг/дка сухо тегло стрък при рандеман 5:1.

3.1.9 Hypericum perforatum и H. maculatum (жълт кантарион)

Двата вида се среат поединично или заедно и се събират под общото название жълт кантарион.
Разпространението им е повсеместно, като на места образуват по-големи или по-малки групи. Поради
голямата си срещаемост и численост през лятото, по време на цъфтежа, придават характерен аспект
на съобществата със жълтите си цветове. Със стопанско значение са находищата в района на х.
Планински извори, склоновете на върховете Болованя, Каменица, Амбарица, Куманица, Бальова
планина, Сухата река, районът около х.Дерменкая, Келкая, Гердека, Горялата гора, Залъмово кладенче,
южните склонове под Костенурката.

Като дрога се използват стръковете. Ресурсите от видовете са значителни, като от
перспективните популации се получават около 50 кг/дка суха дрога. Максималното количество в
някои от популациите може да достигне и до 100 кг. При събирането на дрога трябва да се оставя
около 1/3 от цъфтящите екземпляри за семенно размножаване на вида.

3.2 II ГРУПА

Към втора група са отнасени многочислени видове, които имат добри ресурсни възможности
- експлоатационните им запаси по цялата изследвана от нас територия възлизат на 1 000 - 10 000
кг суха дрога/дка, без нарушаване на устойчивотом им развитие.

Това са видове, срещащи се с по няколко популации, заемащи големи участъци с размери до
200-300 дка. Една част от тези видове като Genista tinctoria, Teucrium chamaedris, Helleborus
odorus, са елемент на коренната растителност, и друга част - като Onopordon acantium, Rumex
acetosella, Pteridium aquilinum, се явяват в резултат на смяна на коренните съобщества с
производни. Основна причина за това, е антропогенното влияние, изразено в опожаряване, паша на
добитък и др.

Размножаването им е много интензивно, осъществява се по семенен и вегетативен начин, поради
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което имат възможност за бързо възстановяване на популациите си.

3.2.1 Genista tinctoria (багрилна жълтуга)

Разпространението му е неравномерно, като на места образува по-големи или по-малки групи.
Популациите с експлоатационни запаси се намират главно на изток от Троянския проход,
съсредоточени са в районите на вр. Гердека, Залъмово кладенче, по склоновете на върховете
Амбарица, Куманица, Голям и Малък Купен, по рида Хубавец и южните склонове на Костенурката.
Участието им в тревната покривка на някои места достига до 10-15% покритие, а площите, заемани
от вида са в размер на 100 - 400 дка.

Като дрога се използват стръковете. Експлоатационните запаси в перспективните популации
достигат до 20 кг/дка стрък сухо тегло при рандеман 5:1 и събиране до 1/3 от наличните запаси.

3.2.2 Teucriun hamaedrys (червено подъбиче)

Видът се среща по ерозирани склонове. Значително влияние върху формирането и развитието
му в тревните съобщества, е оказала ерозията. В зависимост от това, видът се среща на групи с по-
малка или по-голяма численост. По-големи популации със стопанско значение са установени в района
на запад от вр. Вежен - по Пъпа, Коликонската пътека, Маркови ливади, скалите на юг от Козята
стена, по южните склонове на Сухата река, по скалистите върхове между заслона “Орлово гнездо” и
х. “Дерменкая”. Популациите заемат площ от 30 - 100 дка.

Като дрога се изкупува надземната част.
Очакваните експлоатационни запаси са около 10 кг/дка стрък сухо тегло при рандеман 4:1.

Въпреки, че видът се размножава предимно вегетативно, не трябва да се събират повече от 2/3 от
съществуващите запаси, за да не се наруши екологичното равновесие в популациите на вида.

3.2.3 Helleborus odorus (кукуряк)

Разпространен е на по-големи или по-малки туфи или петна, главно по места с варовикова
скална основа. По-големи популации със стопанско значение са установени по южните склонове на
вр. Ушите, в района на Маркови ливади - както в непосредствена близост до гората, така и в по-
горната част до Коликонската пътека, по склоновете на вр. Баба и Кучето, по северните склонове на
Сухата река и склоновете между заслон “Орлово гнездо” и х.”Дерменкая”. По време на цъфтеж видът
придава аспект на растителността.

Като дрога се събират коренищата, като при събиране не трябва да се използват повече от 1/2
от добре развитите индивиди. Експлоатационните запаси на вида са около 20 кг/дка сухи коренища
при рандеман 4,5 : 1.

3.2.4 Onopordon acantium (магарешки трън)

Видът се среща по била и склонове, ерозирани терени. Разпространението му силно се влияе
от антропогенния фактор. По-големи популации със стопанско значение са установени край
Троянския проход - в района на Паметника на ген.Карцов с площ около 10 дка, в района на вр.
Ушите, по склоновете на Сухата река, около х.”Мъка” и х. “Добрила”.

Като дрога се използват цветните кошнички, които могат да достигнат до 20-25 бр. на едно
растение. Цъфтежът  продължава 2 мецеца, поради непрекъснатото образуване на нови съцветия.
Средното тегло на кошничките от 1 растение е 50 г сухо тегло. Експлоатационните запаси на вида са

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕСУРСИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ СЪС СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ



12

ПРОУЧВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И РЕСУРСИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ В БЕЗЛЕСНАТА ...

около 5 кг/дка сухо тегло при рандеман 5:1. Тъй като растението е едногодишно, при
събиране на дрога трябва да се оставят около 1/3 цъфтящи екземпляри за възстановяване
на популациите.

3.2.5 Rumex acetosella (козя брада)

Видът се среща по склонове с маломощни почви. Проявява се като пионерен вид и заема
новоосвободени пространства, често след унищожаване на хвойната. Разпределението му в
съобществата е мозаично, като образува петна, представляващи около 10% от останалата тревна
покривка. В силно повлияните от човека райони (опожаряване, сеч на хвойната), както и при засилени
ерозионни процеси, числеността му е значителна. Популации със стопанско значение са установени
в районите на Троянския проход, по вр.Булованя, по северните склонове на Сухата река, между
заслона “Орлово гнездо” и х. “Мъка”, в района на Горялата гора преди х.”Добрила”.

Като дрога се използва надземната част. Експлоатационните запаси на вида са около 100 кг/дка
суха маса при рандеман 4:1.

3.2.6 Pteridium aquilinum (орлова папрат)

Видът е разпространен върху ограничени площи, най-често в непосредствена близост до гората.
Образува плътни групи с 90-100% проективно покритие. Популации със стопанско значение са
установени в района на х.”Планински извори” (1 дка), по западния склон на вр.Юмрука (2 дка),
Кавладан (4 дка), под вр.Ушите (50 дка), Маркови ливади (2 дка), по Седловината на юг от х. “Мъка” (5
дка).

Като дрога се събират коренищата. Трудното им събиране, както и голямата численост,
възпрепятстват възможностите за изчезване на популациите. Видът е агресивен, често  се смята като
плевел в тревната растителност. Експлоатационните запаси на вида са значителни - над 500 кг/дка
сухи коренища при рандеман 4:1.

3.3 III ГРУПА

В тази група са отнесени лечебни растения, размножаващи се предимно вегетативно. Този начин
на размножаване им дава възможност да образуват плътни популации, понякога с 60-90% проективно
покритие. В тази група използваните дроги са стръкове и отстраняването им при събиране не
повлиява съществено популациите. В някои случаи отрязването на надземните стъбла подпомага
разрастването на коренищата. Видовете, обаче имат ограничено разпространение в изследвания
район, поради което запасите от суровина варират от 500 до 1000 кг/ дка сухо тегло на дрогата
(стрък).

3.3.1 Achillea millefolium (бял равнец)

Видът има широко разпространение, но популациите със стопанско значение са ограничени.
Срещат се в района на Бальова планина (5 дка), около Троянския проход при Паметника (3 дка), по
билото на вр. Братаница (3 дка), в местността Келкая (4 дка). Средният експлоатационен запас от
тези находища е определен на 20 кг/дка суха дрога стрък при рандеман 3:1.
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3.3.2 Tanacetum vulgare (вратига)

Видът има ограничено разпространение, главно в по-ниските части на района. Популациите
му са предимно в близост с гората, където почвената и въздушната влажност е висока. По важни
популации със стопанско значение са установени по Седловината (3 дка), по южните склонове на вр.
Боба (2 дка), вр. Гердека (2 дка). Проективното покритие е 20-30%. Ресурсите на вида се определят
около 80-100 кг/дка суха дрога стрък при рандеман 4:1.

3.3.3 Tussilago farfara (подбел)

Разпространен широко покрай пътища, по ерозирани терени. Популациите образуват по-големи
или по-малки групи. Голяма част от находищата, обаче нямат стопанско значение, поради ниската
численост на популациите и малките си ресурси. По-големи популации, възможни за експлоатация
са в района на Бальова планина, около Троянския проход, по склоновете на Лепенят, северните и
южни склонове на Сухата река, западно от х. “Дерменкая”. Като дрога се събират листата и съцветията.
Запасите се оценяват на около 20 кг/дка суха дрога лист и 70 кг/дка суха дрога цвят при рандеман 7:1.

3.3.4 Mentha spicata (мента)

Видът е с ограничено разпространение покрай потоци, по влажни мочурливи места, където
образува по-големи или по-малки групи. Популациите със стопанско значение, обаче са малко.
Установени са в района на х. “Дерменкая” (на запад от хижата и на Келкая), Седловината под х.”Мъка”,
х.”Мъка”, х. “Амбарица”. Площта, която заемат популациите, е малка (до 1дка), но общото покритие
е 60-80%. Експлоатационните запаси са оценени на около 50 кг/дка суха дрога стрък при рандеман 4:1.

3.3.5 Geranium sanguineum (кръвен здравец)

Разпространението му е неравномерно, като на места образува по-големи или по-малки групи.
Среща се предимно върху богати почви в райони с висока почвена и въздушна влажност. Най-голямо
е находището на Маркови ливади, където популацията заема площ от около 100 дка.

Като дрога се използват коренищата. Експлоатационните запаси на споменатата популация са
40 кг/дка свежо тегло при рандеман 4:1. Повторното събиране на дрога от експлоатираното находище,
може да става  след период не по-малък от 3-4 год.

Установените популации в района над х. “Левски”, по Седловината и х. “Дерменкая” са с ниска
численост и нямат достатъчно ресурси за промищлено използване. Събирането там може да се допусне
само за лични нужди.

3.4 IV ГРУПА

В тази група са включени видове под ограничителен режим на ползване и изискват специална
организация за тяхното ползване.

3.4.1 Arctostaphyllos uva-ursi**  (мечо грозде)

Видът е обект на специално внимание при настоящато проучване поради няколко причини:
• Включен е в Червена книга на България с категория рядък. През 1989 г. е включен в списъка

на защитените от закона растения. През 1995 г. стриктната му защита е заменена с режим на
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ограничено ползване.
• На международно ниво, видът предизвиква интерес поради общото намаляване на запасите

му. Ето защо, той е обект на две международни конвенции - Бернската и Вашингтонската. Те
разглеждат лечебните растения като особен контингент от видове, чието опазване и възстановяване
изисква специални грижи, предвид стопанското ползване на техните ресурси.

Необходимо е предвиждане на мерки за опазване на генфонда на вида, а ползването на ресурсите
му да се основава на съвременни данни за състоянието на популациите, степента и
скоростта на възстановяването им след събиране на дрога, състоянието и тенденциите в
неговите местообитания. Това ще позволи на практика да се осигурят условия за
устойчивото развитие на неговите ресурси, чрез контрол върху ползването и подпомагане
на възобновяването им.

В района на НП “Централен Балкан”, над горната граница на гората, на редица места съществуват
подходящи местообитания за развитието на вида. Това са, преди всичко, била и склонове с източно
и северно изложение, относително добре овлажнени. Видът предпочита силикатна основна скала.
Развива се често върху каменисти терени с излаз на основната скала на повърхността, но заема и
склонове с относително добре развита почва, от горната граница на гората до билото на планината.

Участва в растителни съобщества, доминирани от синя и червена боровинка, с присъствие на
хвойна, житни треви и разнотревие. На места образува почти чисти асоциации.

Популациите му са с мозаична структура, образува петна с различни размери - от няколко кв.м
до няколко десетки декара, с проективно покритие 10 - 90 %.

Състоянието на популациите му е добро и много добро. Не са констатирани следи от събиране,
въпреки, че хижарите познават някои от находищата и ползват малки количества за лични нужди.

Мечо грозде е установено в следните райони: вр.Тетевнска баба, Булованя, между вр. Булованя
и вр. Братаница, вр.Братаница (билото), източната част на Кончето, около Пъпа, Каменица, между
Маркови ливади и Ушите, Гердека, между х.Добрила и Залъмово кладенче, по скалите над Залъмово
кладенче, по рида Куманица, между вр, Добрила и вр. Амбарица, на вр. Добрила, под вр.Костенурката.

вр.Тетевнска баба
Популацията е на площ от 0,5 дка, с мозаечна структура. Участва в съобщество на синя и червена

боровинка и Bruckentalia spiculifolia.

Булованя
Върху източен склон в основата на върха е установена неголяма популация от мечо грозде с

площ 0,5 дка. Екземплярите образуват петна от по 2-3- кв.м
Популация от мечо грозде с площ около 2 дка и проективно покритие 20% е установена върху

западния склон на връх Булованя.

между вр. Булованя и вр. Братаница
Популация от мечо грозде с площ 3-4- дка и проективно покритие 20% е установена върху

склон с източно изложение между върховете Булованя и Братаница

вр.Братаница (билото)

източната част на Кончето
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Мечото грозде образува популация с площ 10 дка. Екземплярите образуват мозайка
от петна с размери 2-5 кв. м с проективно покитие върху цялата площ 20%.

около Пъпа
Популация от мечо грозде с площ от около 10 дка е разположена около пътеката на склон със

северно изложение. Видът образува по-големи и по-малки петна.
Популация от мечо грозде с площ от около 20 дка заема източните, северните и

западни склонове на вр.Пъпа. Популацията има мозаеяна структура, като образува петна с
проективно покритие 40-80%.

След върха мечото грозде продължава върху площ от 10 дка по целия склон до
Кончето.

Каменица
Популацията е разположена  на около 300 м от Рибаришкия проход в близост с туристическата

пътека Ком-Емине. Заема поляна в основата на върха с размери 150/50 м, със северно изложение.
Участва в съобщество на Vaccinium uliginosum и Cetraria islandica, с примес от Juniperus
sibirica,Vaccinium myrtillus и V.vitis-idaea. Популацията продължава и на юг от билото,
където склонът е значително по-припечен и оголен. Образува мозаично разположени петна, особено
плътни по освободените от хвойната участъци.

Без стопанско значение
Втора популация на мечо грозде с площ от 2 дка е разположена по северния склон на Каменица.

Видът образува по-големи или по-малки петна с проективно покритие 50-90%.
Под билото на върха, върху източен склон, на площ от 15 дка е разположена друга популация

на мечо грозде. Видът е с мозаечно разположение и проективно покритие 30%.

между Маркови ливади и Ушите
Установено е петно от мечо грозде с размери 6-8 кв. м на самото скалисто било.
Няма стопанско значение.

Келкая
Под билото на върха, врху склон със северно изложение е установена популация от мечо грозде

върху площ от 2 дка. Теренът е скалист, зает от съобщество на хвойна, синя, червена и черна
боровинка, Bruckentalia и исландски лишей, с участие на малина, коприва, здравец и др.
петрофилни видове. Мечото грозде образува петна със средно проективно покритие 20-25% за цялята
площ, но на места покритието му достига 70%.

Гердека
Покрай пътеката от х. “Дерменкая” към х. “Добрила” преди вр. Гердека, е установена популация

с площ от 10 дка в съобщество на хвойна, синя, червена и черна боровинка. Популацията има
проективно покритие 30%. На места плътността на мечото грозде до 80%.

Голяма популация от мечо грозде е установена на вр.Гердека. Проективното покритие на вида
е 20% на площ от 80 дка. Мечото грозде участва в съобщество на хвойна, синя, червена и черна
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боровинка и исландски лишей.

между х.Добрила и Залъмово кладенче
Популацията е разположена в основата на вр. Амбарица, на западен склон под пътеката за х

“Левски”. Теренът е скалист. Мечото грозде образува популация с плолщ 1 дка и много високо
проективно покритие (80-90%)

по скалите над Залъмово кладенче
Популацията заема билото на скалисто връхче над Залъмовото кладенче. Площ 1 дка, средно

проективно покритие 60% (на места достига до 80%).

3.4.2 Betonica officinalis** (лечебен ранилист)

Разпространен в районите в близост до гората, върху добре развити почви с добро овлажняване.
Среща се на по-големи или по-малки групи с проективно покритие 20-30%. Популации със стопанско
значение са установени в района на Маркови ливади (2 дка), по източния склон на Боба (1 дка), по
долината на Сухата река (1 дка), в района на х. “Дерменкая” - около хижата (1дка), около изоставения
егрек (0,5 дка), на Келкая, по южните склонове на Амбарица - по долината на планински поток (1
дка). Експлоатационните запаси на вида са ограничени, поради което би могло да се събира  само
дрога стрък. Събирането на дрога коренища може да доведе до намаляване и изчезване на
популациите. Експлоатационните запаси за дрога стрък се оценяват като 50 кг/дка сухо тегло при
рандеман 4:1. Биологичните запаси на коренищата достигат 50 кг/дка суха дрога при рандеман 4,5:1.
Допустимо е събиране само на малки количества от тази дрога, но не за търговски цели. При
необходимаст от събиране, да се използват не повече от 1/2 от наличните запаси, а повторно събиране
да става не по-рано от 3 години след експлоатацията.

3.4.3 Primula veris** и Primula elatior **(лечебна иглика)

Проучването на вида е осъществено през м. август, когато са преминали фазите на цъфтеж
(май) и плодоношение (юни). Периодът беше подходящ за отчитане на ресурсите от корени и
коренища, но неподходящ за картиране и ресурсна характеристика на цветоносните стъбла.

На този етап могат да се определят като перспективни за експлоатация популациите по южните
склонове на вр.Ушите (5 дка), в горната част на Маркови ливади около Коликонската пътека (10
дка), пътеката от заслон “Орлово гнездо” за х. “Дерменкая” в близост до гората и по склоновете на
Седловината (5 дка).

Сравнително малочислени са популациите в районите на Сухата река - както по южните, така и
по западните й склонове, на Келкая, както и над х. “Левски”, където събирането на дрога може да се
разреши само за лични нужди.

Количеството на дрогата (коренища), които имахме възможност да изследваме, варира
значително. Допустима експлоатация на дрога е 4,5 кг/дка сухи корени при рандеман 6,5 :1.
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3.4.4 Alchemilla vulgaris complex** (шапиче)

Родът Alchemila представлява особен интерес при разглеждане генофонда и ресурсите от
лечебни растения в Централен Балкан. Почти всички от досега описаните 23 вида за този район
(Асенов, 1973) се използват в медицинската практика. От тях A. mollis е застрашен от изчезване
вид, поради което е включен в списъка на защитените от Закона видове. Други 12 вида - A.
plicatulla, A. anisiaca, A. grossidens, A. erythropoda, A. bulgarica, A. achtarovii, A.
jumrukczalica, A. catachnoa, A. indivisa, A. asteroantha, A. gracillima и A. pyrenaica
са включени в Червената книга на България, т. I, със статут на редки видове. Много от
тях са български (A. achtarovii, A. jumrukczalica, A. asteroantha) или балкански (A.
bulgarica, A. catachnoa, A. indivisa, A. gracillima) ендемити. Видовете от комплекса А.
vulgaris са под специален режим на стопанисване.

Разпространението на срещащите се в Централен Балкан видове от род Alchemila е
съсредоточено в източната му част, главно по склоновете на върховете Ботев, Триглав,
Русалка, Мазарат, Левски, като някои от тях се посочват с единични находища. Голяма
част от редките видове остават извън обявените граници на сега съществуващите
резервати и са подложени на силно антропогенно влияние в резултат на засилен
туристически поток, паша на добитък, както и събирането на дрога от местното население
за лични нужди.

Все още малко се знае за Централен Балкан, и особено за неговата най-висока част около вр.
Ботев като важен видообразуващ център нр само за видовете от род Alchemila, но и за други видове.
Проучването на видовото и формово разнообразие в района е от особена важност както за нашата,
така и за световната наука.

По време на изследването върху видовото разнообразие на рода бяхме подпомогнати от ст.
н.с.I ст. Антонина Виткова, която от години се занимава с проучване биологията, химията и
възможностите за култивиране на различни видове от род Alchemila.

При нашите изследвания, обхващащи западаната част на Парка до вр. Левски, ние установихме
13 вида, от които 2 вида - A. connivers и A. fissa се съобщават за пръв път за района на
Стара планина. По време на проучването събрахме материал и от други видове, но поради
големите трудности при определяне им някои от тях останаха за доуточняване и не се съобщават на
този етап. От посочените от нас видове само един - A. plicatilla не се използва като лечебна дрога.
В по-големи количества установените от нас видове се срещат в следните райони:

A. Видове, включени в Червена книга на България:
А. plicatulla
Видът се среща с единични екземпляри по северния склон ан Малък Купен върху силно ерозирали

терени с голям наклон. Видът се съобщава за склоновете на върховете Ботев и Левски. Намирането
му в района на Малък Купен измества ареалът му в Стара планина по-на запад.

A. achtarowii
Български ендемит. Видът се среща по влажни крайпоточни места ан малки туфи в района

над х. Балкански рози. Съобщава се още за района на върховете Левски и Ботев. Видът образува
сравнително високи надземни стъбла, които го правят подходящ за събиране. Районите, в които се
среща, са разположени в близост до туристически пътеки и реално видът е застрашен от изчезване.

А. catachnoa
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Балкански ендемит. Видът се среща по влажни тревисти места в района ан Сухата
река и по билото на Куманица. Съобщава се за района на вр. Вежен и вр. Левски. Образува
по-големи или по-малки туфи. Достига до 40 см височина и е подходящ за събиране на
дрога. Видът се нуждае от защита на популациите му.

A. indivisa
Балкански ендемит. Видът се среща в района на х. Добрила, главно по влажни тревисти

места покрай потоци. Стъблата му достигат 35-45 см височина. Образува по-плътни и сарвнително
големи туфи. Със своите декоративни качества видът отдалеч привлича билкоберачи и любители на
природата. Установихме на няколко места събиране на дрога. Въпреки, че ресурсите от вида са
значителни, има реалната опасност от намаляване числеността на популациите му. Необходимо е
повече разяснителна работа за този ценен балкански ендемит, за да се запазят съществуващите
находища.

A. pyrenaica
Видът се среща по влажни скалисти места в района около резервата “Козята стена” и

Беклемето. Съобщава се за Средна Стара планина и Рила от 1800 до 2400 м.н.в. Образува
по-големи или по-малки туфи, но поради малките размери на стъблата - до 25 см - няма
голямо стопанско значение. Намирането му в буферната зона на резервата не допуска
събиране на дрога от него.

Б. Видове, включени в комплекса А. vulgaris
A. glaucescens
Видът се среща по тревисти и скалисти места в района на х. Орлово гнездо. Съобщава се за

различни флористични райони на страната, вкл. Стара планина. Образува по-големи или по-малки
туфи, но стъблата достигат до 15-20 см височина. Използва се за събиране на дрога. Считаме, че
докато не се установят повече популации от вида в района, както и ресурсите от тях, не може да се
разреши събирането му за лични и стопански цели.

A. flabellata
Широко разпространен вид в районите със засилено антропогенно влияние, главно около хижите

Планински извори, Вежен, Ехо, Дерменкая, Добрила. Видът се намира в подтиснато състояние поради
утъпкване и изпасване. Въпреки, че образува обширни популации с голяма численост и плътност,
не е пригоден за събиране на дрога, поради малките размери на стъблата - до 10-15 см. Антропогенното
влияние в находищата засилва вегетативното размножаване, поради което няма опасност от изчезване
или намаляване на площите, заети с него.

A. monticola
Видът се среща по тревисти места и покрай пътеката на Козята стена и Беклемето, на по-големи

или по-малки петна. Посочва се за няколко флористични района на страната. Стъблата му са до 40
см високи, подходящи за събиране на дрога. Тъй като установените от нас находища се намират
около резерват “Козята стена”, не е допустимо събирането на дрога от този район.

A. acutiloba
Видът е установен в същия район, както предходния вид. Характеризира се с по-големи размери

от предходния, което го определя като по-перспективен при събиране на дрога. И тук обаче
събирането му трябва да се забрани, поради близостта на защитената територия “Козята стена”.

А. gracilis
Видът беше установен в района на х. Амбарица, по тревисти места със слаб наклон. Въпреки
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по-широкото му разпространение в страната, събиране на дрога не е допустимо до
изясняване на разпространението му в Стара планина и ресурсните възможности на
популациите. Видът има ниски стопански качества поради ниските размери на стъблата -
до 25 см.

A. glabra
Видът е установен по склоновете на вр. Купена, където образува по-големи или по-малки туфи.

Има добри стопански качества, като стъблата му достигат до 45-45 см височина. Поради ограниченото
му разпространение засега не се препоръчва събиране на дрога от района.

A. connivens
Видът е установен в района на х. Мъка по сухи тревисти места. До сега се съобщава само за Рила и

Западни Родопи. Намирането му в Стара планина изисква по-подробни проучвания на популациите му.
А. fissa
Видът е установен в района на вр. Купена по влажни скалисти местообитания. Съобщава се за

района на Рила, при 1800-2200 м.н.в. Образува малки туфи или се среща поединично. Стъблата достигат
25-30 м височина. Не е допустимо събиране на дрога от находището. Необходимо е по-подробно
проучване на установеното местообитание на вида.

В заключение видовете от род Alchemila, разпространени в Народен парк “Централен
Балкан” представляват голям интерес както по отношение на биологичното си
разнообразие, така и с възможностите си за практическо приложение. Трябва да се направят
по-детайлни проучвания върху биологията и химията на видовете. Да се потърсят
възможности за култивирането на най-перспективните в стопанско отношение видове извън
района на парка, тъй като дрогата от тях е много търсена на нашия и международния пазар.

3.4.5 Cetraria islandica** (исландски лишей)

Видът се среща най-често в съобщества от Vaccinium uliginosum, Juniperus sibirica,
V. vitis idaea и V.myrtillus, върху ерозирани почви. Образува  добре развитипетна, които на
места достигат до 80-90% проективно покритие. Отделни популации достигат 60-80 дка.  Едни от
най-големите находища на вида със стопанско значение  са в районите на х.Планински извори, по
върховете Тетевенска Баба, Болованя, Братаница, Кончето, Вежен, Каменица, Амбарица, Куманица,
Голям и Малък Купен, по рида Хубавец и южния склон под Костенурката.

Като дрога се използва цялата надземна част. Видът образува значителна фитомаса, от порядъка
на 100-150 кг/дка суха дрога. Наличните ресурси са много по-големи от 10,000 кг, но при използване
на вида трябва да се имат предвид следните особености:

1. Видът се характеризира с изключително забавен растеж, като нарастването е от порядъка на
1-2 мм за година.

2. Размножаването на исландския лишей се извършва главно вегетативно чрез отчупване на
части от талуса.

3. Биологичните особености на вида и интензивното събиране на дрога за външния пазар са
довели до снижаване на ресурсите на вида. Това е наложило включването му в списъка на видовете
под специален режим на стопанисване.

4. Видът има способност да акумулира радиоактивни елементи, поради което се използва като
радиоактивен монитор.

5. След Чернобилската авария видът се оказа силно радиоактивен и до сега показва високи дози
радиация. Ето защо през последните 10 години, вкл. и 1996 г. дрога не е събирана от цялата страна.

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕСУРСИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ СЪС СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ
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6. Евентуалното събиране на дрога - талус- може да стане след достигане на
допустимите норми на радиация.

3.5 V ГРУПА

Тази група включва видове, които имат ограничено разпространение в проучвания район. Тези
видове са представени с единични популации, с малка численост, заемащи неголеми площи.

Тук се включват видове с ограничени ресурси в цялата страна, като Colchicum automnale, Gentiana
cruciata, Dryopteris filix-mas, или са в екстремни екологични условия в изследвания район, като
Galeopsis tetrahit, Caltha palustris, Urtica dioica, Galium verum, Viola tricolor и др.

3.5.1 Colchicum automnale (есенен минзухар)

Разпространението на вида е свързано, предимно с основната скала. В проучвания район видът
се явява като калцифил. Достига до 1 800 м н.в. в района на вр. Ушите. Популациите му са малочислени
и, макар, че заемат по-големи площи (5 - 30 дка), ресурсите от дрога са малки. По-големи находища
със стопанско значение са в района на Ушите (6 дка), Маркови ливади (30 дка, от които 10
дка са със стопанско значение), по Седловината ( 20 дка, но с ниска численост) и в района
над х. “Левски” (20 дка).

Като дрога се използват семената. Експлоатационните запаси на есенния минзухар се определят
на 1,5 кг/дка сухо тегло при рандеман 3:1.

3.5.2 Gentiana cruciata ( синя тинтява)

Видът е образува неголеми популации, в които индивидите са разположени поединично или на
групи. Две от популациите имат стопанско значение - по източния склон на вр.Боба (15 дка) и по
западния склон на вр. Амбарица (5 дка). Числеността на цветоносните и вегетативните стръкове в
една туфа и в двете популации е много висока - 50 бр. в района на вр.Боба и 6 бр. в района под
вр.Амбарица.

Като дрога се използват цъфтящите цветоносни стъбла (дрога стрък) и коренищата. Поради
засилената тенденция за намаляване и дори изчезване на находищата на вида в национален мащаб,
не се препоръчва събиране на подземната дрога. Биологичните запаси на стръковете на вр. Боба се
оценяват на около 150 кг суха дрога, а при вр.Амбарица - около 100 кг при рандеман 4:1. Възможното
събиране на дрога е 1/2 от наличните запаси, като се оставят вегетативните (нецъфтящи) стръкове и
едрите цъфтящи екземпляри за възстановяване през следващите години.

3.5.3 Dryopteris filix-mas (мъжка папрат)

Разпространението на вида е ограничено на малки площи - 0,5 - 1 дка. Той е привързан към
силно овлажнени местообитания, на места покрай течаща вода. Такива са находищата в района между
вр.Кучето и Боба (1 дка)и по долината на Сухата река (0,5 дка).

Събирането на дрога (коренища) не бива да надвишава 1/3 от наличните запаси, като се
осигуряват 2-3 години период на покой на популациите за пълното им възстановяване. Ресурсите  са
малки - до 100 кг сухи коренища от популация, поради което, събирането може да става само за
лични нужди.

Под въздействие на човешката дейност, в цели растителни съобщества настъпват основни
промени, като се появяват редица антропофити (култигенни видове). Такива са Chenopodium bo-
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nus-henricus, Galeopsis tetrahit, Urtica dioica, Rumex alpinus, Geum urbanum.
Разпространението им е ограничено около хижи, егреци или планински кошари. Общата площ на
заменената с култигенни видове коренна растителност е малка - от 1 до 5 дка. Числеността на
популациите от тези видове е много висока, което осигурява големи ресурси върху сравнително
малката площ, която заемат те върху цялата площ (около 0,5 дка).

3.5.4 Chenopodium bonus - henricus (чувен)

Находища на Chenopodium bonus-henricus със стопанско значение са установени при
егрека под Келкая, при кошарите на х. “Мъка” и на седловината под същата хижа, всяко с площ от 0,5
дка.Експлоатационните запаси в тях са около 500 кг сухи корени при рандеман 4:1.

3.5.5 Galeopsis tetrahit (обикновена бударица)

Находища със стопанско значение са установени на Келкая и вр.Гердека - най-западния дял в
близост до гората, с площи на популациите от по 1 дка и ресурси от дрога (стрък) около 500 кг при
рандеман 5:1.

3.5.6 Urtica dioica (коприва)

В изследвания район екологичните условия са извън оптимума за развитието на вида, което
ограничава разпространението му там. Изключение правят споменатите вече повлияни от човешка
дейност, силно нитрифицирани места. Поради рязкото намаляване на високопланинското
животновъдство, това са главно изоставени вече кошари и егреци. Експлоатационни запаси от Urtica
dioica са установени по южните склонове на вр.Амбарица - към Залъмово кладенче и при кошарите
при х. “Мъка”. Считаме, че е икономически неизгодно събирането на дрога от таккава височина.

3.5.7 Rumex alpinus (алпийски лапад)

Разпространението на вида е сравнително по-широко, но и тук площта на популациите е
ограничена до 1дка. По-големи находища със стопанско значение са установени в района на х. “Мъка”
(егреците), около Залъмово кладенче под южните склонове на вр.Амбарица, по рида Куманица.
Ресурсите се определят до 500 кг сухи корени от всяко находище, като при събиране трябва да се
оставят до 1/3 от наличните запаси за възстановяване на находищата.Повторно събиране се допуска
след най-малко 3-годишен перриод.

3.5.8 Geum urbanum (градско омайниче)

Видът е слабо разпространен в изследвания район. Установено е само 1 находище със стопанско
значение в района на Келкая с експлоатационни запаси не повече от 200 кг суха дрога стрък при
рандеман 4:1.

3.5.9 Caltha palustris (обикновен блатняк)

Видът е разпространен по влажни мочурливи места, влажни ливади и покрай потоци, поради
което площта му е ограничена. Популации със стопанско значение има на Маркови ливади, между
“Орлово гнездо” и х. “Мъка”, Келкая, по влажен дол в южното подножие на вр.Амбарица.

Като дрога се използват надземните части на растението. Ресурсите не надвишават 200 кг суха
дрога от всяко находище, при рандеман 6:1.

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕСУРСИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ СЪС СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ
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3.5.10 Potentilla erecta (изправен очиболец)

Видът е разпространен най-често по влажни ливади и край потоци. Специфичните му екологични
изисквания определят малки площи на популациите. Числеността на екземплярите в популациите
също е малка, поради което възможното събиране на дрога (коренища) може да се осъществи по
южните склонове на Сухата река. Експлоатационни запаси 150 кг сухи коренища при рандеман 4,5:1.

3.5.11 Galium verum (еньовче)

Видът е разпространен предимно в по-ниските части на изследвания район. Популация със
стопанско значение има на Седловината под х “Мъка”. Експлоатационните запаси не надвишават 200
кг суха дрога (стрък) при рандеман 5:1.

3.5.12 Viola tricolor (трицветна теменуга)

Видът е разпространен на много места в алпийската част, но числеността на популациите
му е малка и събирането може да става само за лични нужди. Сравнително добра е
популацията на вр.Гердека с площ 100 дка. Експлоатационните запаси в района са 9 кг/дка
суха дрога (стрък) при рандеман 10:1.

3.5.13 Origanum vulgare (риган)

Разпространението на вида е свързано с по-алкални почви и варовити основни скали. Среща се
рядко поединично или на групи. По-големи популации със стопанско значение има в района на
Козята стена, по Маркови ливади, по Седловината и около х. “Мъка”, пътя между “Орлово гнездо” и
х.”Дерменкая”, над х.”Левски”.

Като дрога се използват цъфтящите стъбла. Запасите от тях не надвишават 500 кг сухо тегло от
всяка популация при рандеман 4:1.

3.6 VI ГРУПА

По време на настоящото проучване са установени популации и на още 49 вида лечебни растения.
Те обаче, нямат стопанско значение, тъй като са представени с единични находища, с малка численост
или са с ниски ресурсни възможности и, при евентуално черпене на дрога, ще се стигне до необратими
последствия за техните популации. Тук са включени и защитени от закона видове, чието събиране
от природата е забранено. Ето защо, считаме, че те представляват генетичен ресурс в границите на
безлесната зона на парка, но нямат практическо значение. Те могат да бъдат използвани като
евентуален източник на генетичен материал за нуждите на селекцията за бъдещо култивиране.

Тук се включват видовете:
Lycopodium clavatum, Dryopteris  f i l ix  femina,  Polypodium vulgare,  Asplenium

trichomanes,Valeriana officinalis, Angelica sylvestris, Angelica pancici, Heracleum sibiricum,
Solidago virga-aurea, Taraxacum officinale, Artemisia vulgaris, Carlina acanthifolia, Arctium
lappa, Betila alba, Sedum acre, Rhodiola rosea, Stellaria media, Sambucus ebulus, Cuscuta
europaea, Astragalus glycyphyllos, Centaurim erythraea, Gentiana punctata*, Geranium
macrorrisum, Veratrum lobelianum, Galanthus nivalis*, Allium ursinum**, Plantago major,
P.lanceolata, Polygala major, Polygonum aviculare, Hepatica nobilis, Filipendula ulmaria,
F.vulgarisGeum urbanum, Agrimonia eupatoria, Sanguisorba officinalis,  Rosa canina,
Crataegus monogyna, Clematis vitalba, Rubus sp., Galium odoratum, Digitalis lanata,
Scrophularia nodosa,  Veronica officinalis, Linaria vulgaris, Asarum europaeum, Viola odorata.
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4. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВОТО ПОЛЗУВАНЕ НА
РЕСУРСИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

Лечебните растения да част от растителното разнообразие на Народен парк Централен Балкан.
Почвените и кклиматични условия тук са благоприятни за развитието на повече от 100 вида, търсени
лечебни растения. Защитетната територия, с голямата си площ е изключително важен генетичен
център. Едно от най-големите формообразувателни огнища в района се намира на територията на
прака.

Режимът на прака допринася за запазването на генофонда и ресурсите на тези видове в
естествените им местообитания.

Проведеното изследване за установяване на разпространението на видовете лечебни растения,
дава възможност да се картират находищата им в района и да се посочат най-перспективните
популации. Това е начинът да се контролира тяхното екологично състояние и промените, настъпващи
под влияние на различни фактори. То дава и възможност да се определят и изпълняват някои мерки
за тяхното опазване, в съответствие с екологичните им изисквания. Данните сочат наличието на
значитлени количества и разнообразие от лечебни растения, концентрирани на територията на
Народния парк. Режимът на прака позволява “събирането на лечебни растения в определени
количества и райони”, но забранява “събиранеето на горски плодове и гъби с търговска или стопанска
цел или в големи количества”.

Съществува проблем със стопанско занчение, който трябва да се разреши от администрацията
на парка, т.е. да се намери най-добрия начин за организиране на ползуването на тези ресурси,
обединяващ по най-подходящия начин интересите на местните хора и природозащитната политика
и функция на прака.

Считаме че, за да сеу осигури разумното използуване на ресурсите от лечебни растения е
необходимо да се прилага целенасочена политика в съответствие със следните препоръки:

1. Някои лечебни растения трябва да се събират само под контрола и ръководството на хора,
имащи специална професионална подготовка и разрешителни. За целта е необходимо,
специалистите, занимаващи се ссъс събиране и първична преработка на лечебните растения да имат
нужната професионална подготовка.

2. Ресурсите трябва да се използуват само в подходящо време и в количества, гарантиращи
възстановяването на наличните запаси.

3. Нужно е да се разработят годишни планове (квоти) въз основа на настоящата (и други
разработки) и като се отчита необходимия за възобновяването период.

4. Трябва да се осигурят условията за изсушаване и съхраняване на събрания растителен
материал, за да се избегне загубата на растителна маса, добита в природата.

5. Да се намери най-ефективния стопански начин за реализация на получената продукция, тъй
като тя е от високо качество и е екологична и да се търси подходяща регионална политика, целяща
създаването на малки фабрики за лечебни растеения, които ще могат да преработват билките до
готови продукти или полуфабрикати.

6. Разумното използуване трябва да се съчетае с мерки за ефективното опазване на дивите
популации на лечебните растения. Опазването и възстановяването на природните ресурси и много
важно за цялостния процес на възобновяване в този регион. Известно е, че природата е
взаимодействаща динамична система. Големите промени в отделни нейни компоненти, предизвикват

4. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВОТО ПОЛЗУВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
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промени в цялостната система. Отрицателното въздействие на някои фактори се проявява
в значителна степен по-късно и много от промените са необратими. В голяма степен това
се отнася до лечебните растения, защото нарушенията при тях често са  необратими и
опасността от загубата на техните ресурси и генофон е реална. Поради това, ползуването
им в природните местообитания, изисква спазването на всички изисквания и стандарти,
които ще осигурат дългосрочната стабилност на ресурсите, независимо от моментната
пазарна конюктура.

7. Използуването на лечебните растения от природните местообитания, и в частност на
видовете, чието разпространение в региона е ограничено, изисква те постепенно да бъдат заменени
с видове лечебни растения, отглеждани в култури. Един от най-ефикасните начини, за опазване на
природните запаси от редки и ценни за практиката лечебни растения е тяхното култивиране. Това
може да се осъществява в много райони около прака. Разнообразните почвени и климатични условия
в региона, благоприятстват получаването на лечебни растения с високо съдържание на биологично
активни вещества, каквито се търсят на световните пазари. Така култивирането на лечебни растения
от местното население може да се превърне в много важен и переспективен поминък. Въпросът е
обяснен в детайли в доклада “Култивиране на лечебни растения в района около Народен парк
Централен Балкан”, подготвен за проект Устойчиво земеделие в района на Народен парк Централен
Балкан.

8. Създаване и прилагане на образователни програми за местните хора. Тази разяснителна и
образователна работа сред местното население е от особено значение за опазването, култивирането
и разумното използуване на ресурсите на лечебните растения. Населениото от района на прака
трябва да бъде информирано относно стойността на природните компоненти, относно значимостта
на редките и застрашени видове, опазванеи там, относно видовете със стопанска стойност, чието
разумно използуване може да осигури поминък на значителна част от населението ако се превърне
в част от регионалната стопанска политика. Ресурсите от лечебни растения, трябва да станат обект
на специализирани образователни програми, обясняващи тяхната стойност като източник на
уникални природни компоненти за медицината, фармацията и хранително-вкусовата промишленост,
нуждата от внимателно отношение към тях, изискванията за събиране, изсушаване и съхраняване
по начин, осигуряващ условия за възстановяване и дългосрочно използуване на ресурсите.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ РАЙОНИ В ГРАНИЦИТЕ НА БЕЗЛЕСНАТА
ЗОНА НА НАРОДЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

1. с. Антон - х. “Планински извори”
2. на запад от х. “Планински извори”
3. Тетевенска Баба
4. Булованя
5. връх между Булованя и Братаница
6. Братаница - север, ниско
7. Братаница - било
8. Кончето
9. около вр. Пъпа
10. между вр. Пъпа и вр.Вежен
11. вр. Вежен
12. Каменица III - западна част
13. Каменица II - било
14. Каменица II - склонове
15. Каменица I - склонове
16. Рибаришки проход
17. Юмрука - западен склон
18. Юмрука - извора
19. Железни врата - вр. Кавладан
20. вр. Кавладан, под въжената линия
21. Карчов преслап
22. Ушите
23. преди Ушите - южен склон
24. Маркови ливади - Коликонска пътека
25. Маркови ливади - до гората
26. х. “Козя стена”
27. Боба - Кучето
28. Боба - изт. склон
29. Козя стена - скалите
30. Бальова планина
31. Троянски проход - Паметника на ген.Карцов - север
32. Троянски проход - Паметника на ген.Карцов - юг
33. Паметника на ген.Карцов - вр. Лепенят
34. вр. Лепенят - изток
35. вр. Лепенят - запад
36. Скали, южно от Паметника на ген.Карцов
37. заслон “Орлово гнездо”
38. Сухата река - северен склон
39. Сухата река -южен склон

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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40. Сухата река - долината
41. между заслон “Орлово гнездо” и х.”Мъка”
42. х.”Мъка”
43. Седловината под х.”Мъка”
44. пътя към х. “Дерменкая”
45. х. “Дерменкая”
46. Келкая - скалите
47. Келкая - егрека
48. вр. Гердека - с трите върха
49. Горялото
50. х. “Добрила”
51. пътя за Залъмово кладенче - Остро бърдо
52. дол под вр. Амбарица
53. Залъмово кладенче
54. Скали над Залъмово кладенче
55.  вр. Амбарица
56. рида Куманица
57. вр. Амбарица - западен склон над х. “Добрила”
58. вр.Амбарица - северен склон над х.”Амбарица”
59. х. “Амбарица”
60. южно от х. “Амбарица” - западен склон, над гората
61. х. “Амбарица” - източен склон
62. рида Хубавец
63. Малък Купен
64. Голям Купен
65. южен склон под Костенурката
66. над х.”Левски”
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1 2 3 4

LYCOPODIACEAE
Lycopodium clavatum I p стрък
ASPIDIACEAE
Dryopteris filix-mas II - 1 p коренище, лист
HYPOLEPIDACEAE
Pteridium aquillinum II - 3 р коренище
POLYPODIACEAE
Polypodium vulgare I p коренище
CUPRESSACEAE
Juniperus communis III - 3 h-t лист, галбули (плод)
AMARYLLIDACEAE
Galanthus nivalis* III p   стрък
APIACEAE
Angelica pancici** I b-p корен
Angelica sylvestris I b-p корен
Heracleum sibiricum I b-p корен
ARISTOLOCHIACEAE
Asarum europaeum I p стрък с коренище
ASTERACEAE
Achillea millefolium III - 2 p стрък, цвят
Arctium lappa I p корен
Artemisia vulgaris I p корен
Carlina acanthifolia** I p корен
Hieracium pilosella III - 3 b-p стрък
Onopordon acanthium III - 2 b цвят
Solidago virga-aurea I p стрък
Tanacetum vulgare II - 1 p стрък, цвят
Taraxacum officinale II - 1 p корен, стрък, лист
Tussilago farfara II - 2 p лист, цвят
BETULACEAE
Betula alba I h-t кора, лист, пъпки
CAPRIFOLIACEAE
Sambucus ebulus I p корен, плод
CARYOPHYLLACEAE
Stellaria media II - 1 a стрък
CHENOPODIACEAE
Chenopodium bonus-henricus II - 2 p корен
CRASSULACEAE
Rhodiola rosea* I p коренище
Sedum acre** I p стрък

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1. Вид; 2. Разпространение и ресурсни възможности; 3. Биологичен тип; 4. Използваема част

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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CUSCUTACEAE
Cuscuta europea II - 2 a стрък
ERICACEAE
Arctostaphylos uva-ursi** II - 2 (3) h лист
Vaccinium myrtillus III - 3 h стрък, лист, плод
Vaccinium vitis-idaea III - 3 h лист
FABACEAE
Astragalus glycyphyllos I - 1 p стрък с плодове
Genista tinctoria III - 3 h стрък
GENTIANACEAE
Centaurium erythraea I a-b стрък
Gentiana asclepiadea I p
Gentiana cruciata I - 2 p стрък
Gentiana lutea* I p коренище
Gentiana punctata* I p коренище
GERANIACEAE
Geranium macrorrizum I p стрък, коренище
Geranium sanguineum II - 2 p коренище с корен
HYPERICACEAE
Hypericum maculatum III - 3 p стрък
Hypericum perforatum III - 3 p стрък
LAMIACEAE
Betonica officinalis** II - 2 p коренище, стрък
Galeopsis speciosa I a стрък
Mentha spicata II - 2 p стрък
Origanum vulgare ssp.vulgare II - 1 p стрък
Teucrium hamaedris II - 2  h стрък
Thymus species diversa III - 3 h стрък
LILIACEAE
Allium ursinum** I p лист
Colchicum automnale II - 2 p семе
Verathrum lobelianum I p коренище
ORCHIDACEAE
Orchis species diversa** II p грудки
PLANTAGINACEAE
Plantago lanceolata II - 1 p лист
Plantago major II - 2 p лист
POLYGALACEAE
Polygala major I p стрък
POLYGONACEAE
Bistorta major III - 3 p коренище
Polygonum aviculare II - 1 a стрък

1 2 3 4

1. Вид; 2. Разпространение и ресурсни възможности; 3. Биологичен тип; 4. Използваема част
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Rumex alpinus II - 2 p корен, корен с коренище
Rumex acetosa II - 2 p лист
Rumex acetosella III - 3 p коренище
PRIMULACEAE
Primula elatior** II - 2 p корен, цвят
Primula veris** II - 2 p корен, цвят
RANUNCULACEAE
Caltha palustris II - 1 p коренище
Clematis vitalba I p лист
Heleborus odorus II - 3 p коренище с корен
Hepatica nobilis** I p стрък с коренище
ROSACEAE
Agrimonia eupatoria I p стрък
Alchemilla vulgaris complex III - 3 p стрък
Crategus monogyna I h-t цвят с лист,лист,плод
Filipendula ulmaria I p стрък
Filipendula vulgareis II p грудка, цвят
Fragaria vesca II - 2 p лист
Geum urbanum II - 2 p коренище с корени, стрък
Potentilla erecta II - 2 p коренище, стрък
Rosa canina complex II - 1 h плод
Rubus  idaeus II - 3 h лист, плод
Rubus sp. div. I h лист, плод
Sanguisorba officinalis I p стрък
RUBIACEAE
Galium odoratum** I p стрък
Galium verum II - 2 p стрък
SCROPHULARIACEAE
Digitalis lanata I b лист
Euphrasia officinalis complex III - 3 a стрък
Linaria vulgaris I p стрък
Scrophularia nodosa II - 1 p стрък
Verbascum thapsiforme II - 3 b лист, цвят
Veronica officinalis II - 2 p стрък
URTICACEAE
Urtica dioica II - 3 p коренище с корен,

стрък, лист, семе
VALERIANACEAE
Valeriana officinalis** I p коренище с корен
VIOLACEAE
Viola odorata I p цвят,стрък, коренище с корени
Viola tricolor II - 2 a стрък
Cetraria islandica** II - 2 р талус

1 2 3 4

1. Вид; 2. Разпространение и ресурсни възможности; 3. Биологичен тип; 4. Използваема част

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ОЗНАЧЕНИЯ:
I видове с единични попупации
II видове с ограничено разпространение
III видове с широко разпространение

1 видове с ограничени ресурсни възможности
2 видове с добри ресурсни възможности
3 видове с много добри ресурсни възможности

a едногодишни видове
b двугодишни видове
p многогодишни видове
h храсти
t дървета

* защитен от закона вид
** вид под режим на ограничено ползване
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РЕСУРСИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ

I ГРУПА
Включва видове с много добри експлоатационни запаси. Техните популации разпространени

повсеместно по цялата изследвана от нас площ.
1.  Juniperus sibirica (казашка хвойна)
2.  Vaccinium myrtillus (черна боровинка)
3.  Vacciniumvitis idaea (червена боровинка)
4.  Hieratium pilosella (миши уши)
5.  Thymus sp. (мащерка)
6.  Вistorta major (кървавиче)
7.  Rubus idaeus (малина)
8.  Euphrasia officinalis complex (очанка)
9. 10. Hypericum perforatum и H.maculatum (жълт кантарион)

II ГРУПА
Многочислени видове, които имат добри ресурсни възможности - експлоатационните им запаси

по цялата изследвана от нас територия възлизат на 1 000 - 10 000 кг суха дрога/дка, без нарушаване
на устойчивото им развитие.

1.  Genista tinctoria (багрилна жълтуга)
2.  Teucriun hamaedrys (червено подъбиче(
3.  Helleborus odorus (кукуряк)
4.  Onopordon acantium (магарешки трън)
5.  Rumex acetosella (козя брада)
6.  Pteridium aquilinum (орлова папрат)

III ГРУПА
Видовете, обаче имат ограничено разпространение в изследвания район, поради което запасите

от суровина варират от 500 до 1000 кг/ дка сухо тегло на дрогата (стрък).

1.  Achillea millefolium (бял равнец)
2.  Tanacetum vulgare (вратига)
3.  Tussilago farfara (подбел)
4.  Mentha spicata (мента)
5.  Geranium sanguineum (кръвен здравец)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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IV ГРУПА
Видове под ограничителен режим на ползване

1.  Arctostaphyllos uva-ursi** (мечо грозде)
2.  Betonica officinalis** (лечебен ранилист)
3. 4.  Primula veris** и Primula ellatior** (лечебна иглика)
5.  Alchemilla vulgaris complex** (шапиче)
6.  Cetraria islandica** (исландски лишей)

V ГРУПА
Тази група включва видове, които имат ограничено разпространение в проучвания

район. Те са представени с единични популации, с малка численост, заемащи неголеми
площи.

1.  Colchicum automnale (есенен минзухар)
2.  Gentiana cruciata (синя тинтява)
3.  Dryopteris filix-mas (мъжка папрат)
4.  Chenopodium bonus-henricus (чувен)
5. Galeopsis tetrahit (обикновена бударица)
6.  Urtica dioica (коприва)
7.  Rumex alpinus (алпийски лапад)
8.  Geum urbanum (градско омайниче)
9.  Caltha palustris (обикновен блатняк)
10.  Potentilla erecta (изправен очиболец)
11.  Galium verum (еньовче)
12. Viola tricolor (трицветна теменуга)
13. Origanum vulgare (риган)

VI ГРУПА
Включва видове без стопанско значение, представени с единични находища, с

малка численост или с ниски ресурсни възможности, както и защитени от закона
видове, чието събиране от природата е забранено.

1.   Lycopodium clavatum
2.   Dryopteris filix femina
3.   Polypodium vulgare
4.   Galanthus nivalis*
5.   Angelica sylvestris
6.   Angelica pancici**
7.   Heracleum sibiricum
8.   Asarum europaeum**
9.   Arctium lappa
10.   Artemisia vulgaris
11.  Carlina acanthifolia



33

12.  Solidago virga-aurea
13.  Taraxacum officinale
14.  Betula alba
15.  Sambucus ebulus
16.  Stellaria media
17.  Rhodiola rosea*
18.  Sedum acre**
19.  Cuscuta europaea
20.  Astragalus glycyphyllos
21.  Centaurim erythraea
22.  Gentiana asclepiadea
23.  Gentiana lutea*
24.  Gentiana punctata*
25.  Geranium macrorrisum
26.  Allium ursinum**
27.  Veratrum lobelianum
28.  Orchis sp. div.
29.  Plantago lanceolata
30.  Polygala major
31.  Polygonum aviculare
32. Rumex acetosa
33.  Clematis vitalba
34.  Hepatica nobilis
35.  Agrimonia eupatoria
36.  Crataegus monogyna
37.  Filipendula ulmaria
38.  Filipendula vulgaris
39.  Fragaria vesca
40.  Rosa canina
41.  Rubus sp.
42.  Sanguisorba officinalis
43.  Galium odoratum
44.  Digitalis lanata
45.  Linaria vulgaris
46.  Scrophularia nodosa
47.  Veronica officinalis
48.  Valeriana officinalis
49.  Viola odorata

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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ПРЕГЛЕД НА ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАРОДЕН ПАРК ...

1. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Настоящият кратък преглед на правния режим на държавната собственост е изготвен
за нуждите на екипа, изработващ Плана за управление на високопланинските безлесни зони
в Народен Парк Централен Балкан. Тъй като проблемите на собствеността и управлението,
касаещи високо-планинските безлесни зони, според мен, са общи въобще за всички терито-
рии, включени в един защитен природен обект, какъвто е Парка, написано-то по-долу
може да се има предвид не само за земеделските земи (или пасищата в частност), но и за
горите в един защитен природен обект, какъвто е един парк.

По надолу ще бъдат разгледани Закона за държавната собственост, като общ и основен закон,
уреждащ обществените отношения, възникващи във връзка с държавната собственост, Закона за
защита на природата и Закона за опазване на околната среда, като общи и основни закони, уреждащи
обществените отношения, възникващи във връзка с опазването на околната среда (природата) и
едновременно явяващи се специални закони по отношение на Закона за държавната собственост.
Ще бъдат разгледани и други закони, имащи отношение към проблема за собствеността на
териториите, включени в един защитен природен обект и явяващи се специални по отношение на
Закона за защита на природата и Закона за опазване на околната среда.

Делението на законите на общи и специални има следното значение - за една специална
(обособена) материя, каквато е опазването на околната среда (природата) се прилага специалния
закон. Когато в специалния закон съществуват неуредени въпроси, се прилага общия закон. Когато
има противоречие между спецалния и общия закон, прилага се специалния закон.

2. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗДС)

Приет от 37-то Народно събрание на 8 май 1996 г., обнародван в Държавен вестник
брой 44 от 21 май 1996 г. и влязъл в сила на 1 юни 1996 г.

С този закон са уредени всички основни обществени отношения, касаещи държавната
собственост, поддаващи се на трайна уредба.

Другите отношения по тази материя са уредени в Правилника за приложение на ЗДС (ППЗДС),
приет на основание параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДС, приет от
Министерския съвет с Постанoвление N 25 от 19 септември 1996 г. и обнародван в Държавен вестник
брой 82 от 1996 г.

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С този закон се уреждат придобиването, стопанисването,
управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите вещи,
държавна собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.

Тази разпоредба е важна, защото тя означава, че Закона за държавната собственост се прилага,
само ако в специален закон не е предвидено друго.

Законите, които имат отношение към високопланинските пасища и са специални по отношение
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на ЗДС и които ще бъдат разгледани по-долу, са: Закон за защита на природата (ЗЗПр),
Закон за опазване на околната среда (ЗООС), Закон за опазване на земеделската земя
(ЗОЗЗ), Закон за горите (ЗГ), Закон за концесиите (ЗК).

Такива са също и  Закон за опазване на водите и почвата от замърсяване, Закон за ловното
стопанство Закон за рибното стопанство, Закон за защита на растенията от болести и неприятели,
Закон за водите, но те няма да бъдат разглеждани по-долу, тъй като не съдържат особено важни
разпоредби, отнасящи се до стопанис-ването и управлението на държав-ната собственост.

Чл.2. (1) Собствеността на държавата е публична и частна.

(2) Публична държавна собственост са:
1. Обектите, изключително държавна собственост съгласно Конституцията на Република

България;
2. Имотите, предоставени на органите на държавната власт за изпълнение на функциите

им;
3.  Държавните имоти и вещи, обявени по установения ред за паметници на културата от

световно или национално значение;
4.  Други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от

национално значение чрез общо ползване”.

Най-общо казано, разликата между публичната и частната държавна собс-твеност е в кръга от
правомощия, които държавата предоставя на своите органи и организации за упражняване.

При публичната държавна собственост, която е от значение за разглеждания проблем, държавата
предоставя само използуването на вещите и тяхното поддържане в състояние да могат да се използуват
за изпълнение на функциите на съответните органи и организации, без те да могат да бъдат
използувани за извършване на стопанска дейност.

Що се отнася до обектите на публичната държавна собственост, то за нас са важни обектите,
изброени в член 18, ал.1 от Конституцията:

Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските
пътища, както и водите, горите и праковете с национално значение,
природните и археологическите резервати, определени със закон, са
изключителна държавна собственост.

Тези обекти са визирани и в чл.2, т.1 на Закона за държавната собственост. Именно към тях
спадат и парковете с национално значение.

Чл.7. (1) Имотите и вещите - публична държавна собственост, не могат
да се отчуждават, да се обременяват с вещни права, както и да се придобиват
по давност.

(2) Особено право на ползване върху обекти - публична държавна
собственост, се предоставя чрез концесии при условия и ред, определени в
отделен закон.

2. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗДС)
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ПРЕГЛЕД НА ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАРОДЕН ПАРК ...

Глава втора
СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ДЪРЖАВНА

СОБСТВЕНОСТ

От тази глава са важни само разпоредбите, отнасящи се до публич-ната държавна собственост:

Чл. 14. (1) Държавните юридически лица упражняват правото на държавна
собственост върху предоставените им за стопанисване и управление имоти
и движими вещи от свое име, за своя сметка и на своя отго-ворност в
пределите на закона.

(2) Държавните имоти се ползват съобразно предназначе-нието им за
нуждите, за които са предоставени, и се стопанисват с грижата на добър
стопанин.

Чл.15. (1) Имотите -публична държавна собственост, се използуват за
нуждите на органите на държавната власт и за трайно задоволяване на
обществени потребности от национално значение чрез общо ползване.

(2) Имотите - публична държавна собственост, се предоставят
безвъзмездно за стопанисване и управление на органите на държавната власт
от Министерския съвет или определен от него орган.

(3) Исканията за предоставяне на имотите по ал.2 се отправят до
комисия, чийто състав се определя от Министерския съвет, и се разглеждат
в едномесечен срок.

(4) При наличие на подходящи имоти комисията внася предложение в
Министерския съвет.

(5) Въз основа на акта на Министерския съвет или на определения от
него орган се съставя протокол за фактическото предаване на имота по
образец, утвърден от министъра на финан-сите.

Чл.16. (1) Имотите - публична държавна собственост, не могат да се
отдават под наем, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно
по договор с трети лица, както и да се използват за производствена или
стопанска дейност.

(2) Забраната по ал.1 не се отнася за имоти или части от тях, които
имат пряко производствено или стопанско предназна-чение.

Упражняването на правото на собственост се състои в извършването на конкретни дейстия с
вещите. Държавата, като носител на правото на собственост е една абстракция. Упражняването на
нейното право може да се извършва само от създадени от нея органи или организации. На тях
държавата възлага упражнението на собственичесите правомощия. Правото на стопанисване и
управление има за носител само държавни юридически лица, а не държавата. Държавно юридическо
лице е създаденото от компетентен държавен орган юридическо лице, което може да има различни
функции и предмет. То може да има организационно-управленски или стопански функции, или иначе
казано, да бъде учреждение или предриятие. Персонификацията е израз на организационна и
имуществена самостоятелност. Тя дава правната възможност за участие в гражданския обмен, където
се упражнява държавната собственост. Веществената част от имуществото на държавните юридически
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лица е държавна собственост. Тази собтвеност се запазва, тя се предоставя само за
стопанисване и управление на юридическите лица, както изрично предвижда чл.14 от ЗДС.

Различни държавни органи са овластени да предоставят и преразпределят държавната
собственост за стопанисване и управление. Освен вида на собствеността - публична или държавна,
критерий е и вида на вещите - недвижими или движими. В член 15 от ЗДС се урежда режима на
недвижимите вещи - публична държавна собственост.

Министерският съвет или определен от него орган предоставя вещи-те, които са публична
държавна собственост, за стопанисване и управ-ление на органите на държавна власт.  Такива са
всички държавни учреж-дения, които упражняват държавни функции и са на бюджетна издръжка -
като Министерството на околната среда например.

С решението на Министерския съвет органът на държавната власт се легитимира като носител
на правото на стопанисване и управление пред всички лица. Имотите - публична държавна
собственост се предоставят безвъзмездно за стопанисване и управление.

Член 15 урежда също така и процедурата за предоставяне на тези имоти за стопанисване и
управление. Това става от Министерският съвет или определен от него орган, като произнасяне по
това искане следва да бъде направено в едномесечен срок. За фактическото предаване на имота се
съставя протокол по образец, утвърден от министъра на финансите.

Член 16 в своята първа алинея стеснява прекалено много правомощията на държавните органи.
Затова в алинея 2 се допуска изключение за тези имоти или части от тях, които макар и да са публична
държавна собственост, имат за пряко предназначение производствена или стопанска дейност -
например павилион за закуски или стол в учреждение.

Глава пета
НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.66. (1) Стопанисването, управлението и разпореждането с
недвижимите имоти и движимите вещи - държавна собственост, се извършва
под общото ръководство на Министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите упражнява контрол за законосъоб-разното
упражняване от всички юридически и физически лица на предоставените
им права върху държавните недвижими имоти.

Чл.67. (1) Към областните управители се създават служби “Държавна
собственост”.

(2) Към министерствата и ведомствата могат да се създават служби
“Държавна собственост” при условия и по ред, определени от министъра на
финансите.

(3) Основните задачи на службите “Държавна собственост” се определят
от министъра на финансите в съответствие с разпоредбите на този закон.

Чл.68. ....
(7) Актуват се мините, кариерите, горите, язовирите, езерата,

плажовете и парковете с национално значение.

Общото ръководство на държавната собственост, според чл.106 от Конституцията, е възложено

2. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗДС)
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ПРЕГЛЕД НА ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАРОДЕН ПАРК ...

на Министерския съвет. Специалицзиран орган е министърът на финансите.
Важен нов момен в ръководството на държавната собственост е възможността да се

създават служби “Държавна собственост” към министерствата и ведомствата (чл.67, ал.2
от ЗДС). Това става по преценка на министъра на финансите, който установява и условията
и реда за създаване на тези служби. Те ще бъдат с ведомствен характер и ще имат за
предмет държавната собственост в съответното ведомство.

Идеята е някои специфични обекти на държавната собственост да се поставят под
специализираното ръководство на съответното ведомство.

Това, разглеждано във връзка с разпоредбата на чл.68, алинея 7, може да доведе до идеята
Министерството на околната среда да поиска (предложи) създаването на служба “Държавни имоти”
към него, която да има за предмет например парковете, резерватите и т.н.

Важно е да се знае, че широки правомощия по управлението на държавната собственост са
възложени на областния управител. Няма да се преувеличи, ако се каже, че той е главният държавен
орган, който ръководи стопанисването на държавната собственост в региона. Областният управител
има две групи задачи и правомощия. От една страна, той има чисто оперативни правомощия - напр.
сключва договори за наем. От друга страна, областният управител е задължен да води на отчет цялата
държавна недвижима собственост в региона, да упражнява контрол върху стопанисването от
отделните държавни органи и да определя лицата, които да съставят актове на нарушителите. В
помощ на областния управител се създава служба “Държавни имоти”, като нейният началник се
назначава и уволнява от самия областен управител, а основните й задачи се определят от министъра
на финансите (чл.67 от ЗДС).

Това накратко са по-важните разпоредби на Закона за държавната собственост, които имат
отношение към разглеждания проблем. Те са “обяснени” по-подробно в Правилника за приложение
на Закона за държавната собственост.

По надолу следват специалните, по смисъла на член 1 от Закона за държавната собственост,
закони.

3. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА (ЗЗПР)

Приет през 1967 г., обнародван в брой 47 от 16 юни 1967 г. на Държавен вестник,
изм. бр.3 от1977, бр.39 от 1978, бр.28 от 1982, бр.26 от 1988, бр.86 от 1991 г.

С приемането на Закона за опазване на околната среда доста голяма част от ЗЗПр беше отменена.
Въпреки това, разпоредбите, които остават в сила са важни и именно според правилата в него става
обявяването на определени природни обекти за защитени, промяната на условията за стопанисване
на тези обекти, както и вменяването на  определени задължения на гражданите по отношение на
защитените природни обекти. В него е уреден и въпроса за стопанисването, възстановяването и
опазването на защитените природни обекти.

13. При стопанисването, ползуването и опазването на отделните видове
природни богатства - земи, води, гори, дивеч и други, се прилагат и
съответните специални закони.



9

24. Стопанисването, възстановяването и опазването на защитените природни
обекти се извършва съгласно разпоредбите на този закон и правилника за
приложението му под общото ръководство и контрол на Министерството на
околната среда. (Подчертаването - мое).

25. Обявяването на природни обекти за защитени не изменя
собстеността и владението им, а само поставя стопансването, ползуването
и опазването им под разпоредбите на този закон.

Защитените природни обекти: резервати, народни паркове, природни забележителности,
защитени местности и исторически места се степенуват като обекти от световно, национално или
местно значение и се записват в държавните регистри.

Разпоредбата на член 24 е много важна според мен и министъра на околната среда би могъл да
се опре на нея, търсейки и защитавайки едни по-широки правомощия при стопансването на
защитените природни обекти и ползувайки съществуващата нормативна база.

Интересна е разпоредбата на член 25. Четен и разглеждан във връзка с член 24, споре мен би
могло да се стигне до тълкуването, че един защитен природен обект може да е собственост и владение
на един правен субект, а да е стопанисван, възстановяван, ползван и опазван под общото ръководство
и контрол на  друг - в случая Министерството на околната среда.

Според мен това е невъзможно и неуреждането по-подробно на този аспект на собствеността
върху защитени природни обекти би предизвикало доста правни неясноти и главоболия при
прилагането на закона.

Трябва да се спомене и член 13, който напомня, че следва да се имат предвид и специалните
закони при стопанисването на защитените природни обекти. Макар че, в него се говори за природни
богатства, а не за защитени природни обекти, то според мен за стопанисване и управление от страна
на Министерството на околната среда може да се говори само по отношение именно на защитени
природни обекти. Но, така, както е написан, член 13 може да бъде тулкуван и разширително - в
смисъл, че стопанисването, ползването и опазването на природните богатства въобще, е прерогатив
на МОС. Това, според мен, не е логично.

В Правилника за приложение на Закона за защита на природата също има наколко важни
разпоредби, които допълват тези на закона:

1. Стопанисването, ползуването и защитата на природата и
природните богатства се извършва при спазване разпоредбите на
съответните специални закони, Закона за защита на природата и на този
правилник.

13а . (Нов - ДВ, бр.9 от 1978 г.) Комитетът за опазване на природната среда и
неговите органи контролират съответните министерства и другите
ведомства по изпълнението на разпоредбите на чл.7 от Закона за защита
на природата.

Представител на съответната районна инспекция за опазване на природата участвува в
лесоустройствените съвещания и в техническия съвет при приемането на лесоустройствените
проекти.

18. За стопанисването и ползуването на природните богатства в гра-
ниците на народните паркове, които обхващат големи територии и се отли-

3. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА (ЗЗПР)
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чават с разнообразие на природата, се издават специални наредби. Строителството
на сгради, пътища и др. в тях се урежда с паркоустройствения проект.

28. (Изм. - ДВ, бр.9 от 1978 г.) Провеждането на мероприятия като
строителство и разкопки, насипването, изменянето на водните течения и
състава на водата, внасянето на нови растения и животни и др. в
защитените природни обекти (без резерватите), които пряко или косвено
могат да предизвикат промяна в тях или застаршават съществуването
им, става само с писмено разрешение от министерствата и другите
ведомства, стопанисващи защитените природни обекти, със съгласие на
Комитета за опазване на природната среда.

31. Стопанисването, възстановяването и опазването на защитените
природни обекти се извършва под общото ръководство и контрол на
Министерството на горите и горската промишленост.

За мен е интересна разпоредбата на член 1, заради начина, по който са изредени приложимите
закони при стопанисването, ползуването и защитата на природата и природните богатства. На първо
място са поставени специалните закони, а не Закона за защита на пиродата. Това влиза в противоречие
с цитираните по-горе разпоредби на Закона за защита на природата.

От своя страна пък член 13а постановява контрола на  Комитета за опазване на природната
среда, но в една тясна област - опазването на горите. Остава висящ въпросът как този контрол ще се
съчетае с разпоредбите на Закона за горите.

Важен е и член 18, защото той постановява възможността за издаването на специални наредби
за стопанисването и ползването на природните богатства в границите на народните паркове. Смятам,
че точно от такова естество е и разработвания план за управление на високопланинските безлесни
зони.

Член 28 пък е необясним за мене. След като веднъж е прогласено, че стопанисването, полбзването
и опазването на природните обекти се извършва под общото ръководство и контрол на
Министерството на околната среда, в него изведнъж се говори за други министерства и ведомства,
които стопанисват защитени природни обекти. Това е едно противоречие, което за мен още веднъж
потвърждава нуждата от коренна преработка не толкова на Закона за защита на природата, а на
цялото законодателство в тази област. Довод в тази насока е и член 31, който почти дословно повтаря
член 24 от ЗЗПр и е ненужен според мен.

4. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС)

Приет от Великото народно събрание на 2 октомври 1991 г., обнародван в брой 86 от
18 октомври 1991 г. на Държавен вестник; попр. брой 90 от 1 ноември 1991 г.; изм. брой
100 от 10 декември 1992г., брой 31 от 4 април 1995 г., брой 63 от 14 юли 1995 г.; доп.
брой 13 от 11.02.1997 г.

По-надолу са цитирани само разпоредбите, които според мен са важни и имат отношение към
разглеждания проблем.
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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този закон урежда:
1. събирането и предоставянето на информация за състоянието на околната среда;
2. осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда;
3. извършването на оценка на въздействието върху околната среда;
4. правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица по

опазването на околната среда.

Глава пета
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕОРГАНИ

Чл.24. (1) Министърът на околната среда:
1. разработва съвместно със съответните министри стратегия на правителството в областта на

опазването на околната среда;
2. (изм. - ДВ, бр.100 от 1992 г.) управлява националния фонд за опазване на околната среда и

разпределя средствата за дейности за опазване на околната среда, научни изследвания  проекти,
включително и за физически и юридически лица;

3. (дап. - ДВ, бр.100 от 1992 г.) контролира състоянието на околната среда на територията на
страната и морските пространства на Република България, забранява или спира дейности, увреждащи
околната среда;

4. (доп. - ДВ, бр.100 от 1992 г.) координира контролните функции на другите министерства  и
ведомства по отношение на околната среда;

5. ...
8. (изм. - ДВ, бр.100 от 1992 г.) направлява и контролира опазването на

биологичното разнообразие и природните екосистеми, обявява защтените
територии и видове;

Чл.27. (1) (Изм. - ДВ., бр.100 от 1992 г.) Когато резултатът от дейностите на
физическите и юридическите лица и на държавните и общински органи
настъпва или може да настъпи:

...
3. на територията на няколко общини в обхвата на различни районни инспекции по опазване

на околната среда - компетентен да предприеме дължимите по закона действия и дейности е
министърът на околната среда.

Чл.28. (1) При извършено или възможно увреждане на околната среда,
констатирано чрез оценка на въздействието, компетентният орган по чл.27
може:

1. да спира производствени и други дейности до отстраняване на нарушението;
2. да прекратява производствени и други дейности, които причиняват или могат да причинят

неотстраними вреди на околната среда и човешкото здраве;
3. да дава предписани за отстраняване на последици от увреждане.
(2) Министърът на околната среда може да спира изпълнението на актове

4. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС)
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на министерства и общински органи, които противоречат на разпоредбите на този
закон.

Това е всъщност основният действуващ закон в областта на природозащита, отменил една голяма
част от Закона за защита природата. Но в него се говори най-вече за събиране и предоставяне на
информация за състоянието на околната среда, контрол върху състоянието на околната среда,
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, програмиране и осъществяване на
мероприятия за опазване на околната среда и за правата и задълженията на държавата, общините,
юридическите и физическите лица по опазване на околната среда.

Лично за мен като юрист е най-малкото неудобно наличието на два, едновременно действуващи
закона, уреждащи една и съща група обществени отношения и несоъбразени достатъчно един с друг.
И то поради наличието на една важна законова разпоредба в Закона за нормативните актове:

Чл.3. (1) В материята, до която се отнася, законът трябва да уреди пълно
всички основни обществени отношения, които се поддават на трайна уредба.

(2) За уреждане на другите отношения по тази материя законът може да
предвиди да се издаде подзаконов акт.

Макар в ЗООС да няма разпоредби, третиращи собствеността на защитените природни обекти
и тяхното стопанисване и управление, той е важен с правомощията, които дава на министъра на
околната среда. Това са разпоредбите на чл.24, ал.1, т.3 и чл.28. Ако те бъдат използувани активно и
разумно, чрез тях министърът би могъл да влияе както трябва върху стопанисването и управлението
на защитените природни обекти, когато това стопанисване и управление е предоставено на друг
субект.

5. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗОЗЗ)

Този закон е обнародван в Държавен вестник, брой 35 от 24.04.1996 г. и съгласно
параграф 4 от преходните и заключителните си разпоредби отменя Закона за опазване на
обработваемата земя и пасищата.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този закон се уреждат опазването от увреждане,
възстановяването и подобряването на плодородието на земеделските земи
и се определят условията и редът за промяна на тяхното предназначение.

Чл.2. (1) Земеделските земи са основно национално богатство и се
използуват само за земеделски цели.

(2) Предназначението на земеделските земи е за производство на
растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното
плодородие и здравето.

(3) Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска по
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изключение при доказана нужда и при условия и по ред,определени в този закон.
(4) Опазването от увреждане, възстановяването и подобряването на

плодородието на земеделските земи се прилагат и за земеделски земи,
включени в строителните граници на населените места и горски фонд, които
се използват за производство на растителна продукция и за паша на
добитъка.

Глава втора
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ УВРЕЖДАНЕ

Чл.3. Собствениците и ползвателите на земеделски земи са длъжни да
ги опазват от ерозиране, замърсяване, засоляване, вкисляване, заблатяване
и други увреждания и да поддържат и повишават продуктивните им качества.

Чл.4. (1) Министерството на земеделието и хранителната
промишленост осигурява на собствениците и ползвателите на земеделските
земи официална информация за:

1. продуктивните, технологичните, екологичните и икономическите качества на
земеделските земи, в това число и техните базисни цени, а също така и за потенциалните рискове от
влошаване на тези качества поради ерозия, завърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване;

2. опазването на почвената покривка и присъщите й екологични функции от увреждане;
3. задължителните ограничения при ползване на земеделските земи;
.....
(2) Министерството на земеделието и хранителната промишленост

поддържа информационна система за земеделските почвени ресурси. В
информационната система се създава и поддържа специален регистър за
земеделските земи:

1. замърсени с тежки метали и металоиди, радионуклеиди, нефтопродукти и други органични
замърсители, промишлени, строителни и битови отпадъци;

2. застрашени от ерозия, замърсяване, вкисляване и заблатяване.
(3) Регистърът по ал.2 съдържа информация и за:
1. физически и юридически лица или техните правоприемници, причинители на замърсяване;
2. ограничителни и препоръчителни режими за земеползване и предписания за отстраняване

на нарушенията;
3. хумусни депа;
4. промишлени отпадъци,пригодни за рекултивация и подобряване на земеделските земи;
5. краткосрочни и долгосрочни програми за подобряване на подуктивните качества на

земеделските земи и опазването им от ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване.
(4) Министерството на земеделието и хранителната промишленост има

право да налага задължителни ограничения при ползване на земеделските
земи при утановени:

1. увреждане на земеделски земи;
2. несъответствие на произвежданата растителна или животинска продукция с хигиенните норми;
3. влошаване на екологичмните функции на почвената покривка и качеството на повърхностните

и подпочвените води;

5. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗОЗЗ)
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4. други случаи, предвидени в закона.
(5) Министерството на земеделието и хранителната промишленост

предписва лесомелиоративни и хидротехнически мерки, опазващи почвената
покривка от водна и ветрова ерозия.

Глава осма
КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Чл.39. (1) Към Министерството на земеделието и хранителната
промишленост се създава Комисия за земеделските земи.

(2) Министерският съвет определя ведомствата, чиито представители
се включват в състава на Комисията за земеделските земи и нейнтото
устройство и задачи.

(3) Министърът на земеделието и хранителната промишленост е
председател на Комисията за земеделските земи. Той определя поименния й
състав по предложение на съответните министри и ръководителите на други
ведомства.

(4) Министерството на земеделието и хранителната промишленост
осигурява административното, техническото и финансовото обслужване
на Комисията за земеделските земи.

Това са по-важните, според мен, разпоредби на ЗОЗЗ, които следва да се имат предвид при
изработването на плана за управление на високопланинските безлесни зони в Народен парк
Централен Балкан. Сред тях няма специални разпоредби, третиращи въпроса за собствеността на
земеделските земи и тяхното стопанисване и уравление. Затова би трябва-о да се прилагат нормите
на общия закон - ЗДС.

В тази връзка пак следва да бъдат споменати и разпоредбите на ЗДС, уреждащи създаването на
служби “Държавни имоти” към отделните министерства. Логично е земеделските земи, каквито се
явяват високопланинските безлесни зони да бъдат предадени за стопанисване и управление на МОС.

Горните разпоредби са важни с друго. Те регламентират функциите на Министерството на
земеделието и хранителната промишленост по отношение на земедлските земи, както и възможността
при решаване на съдбата им да участвуват и други министерства - чрез Комисията за земеделските
земи. Стига, разбира се, Министерският съвет да е включил в нейния състав и представител на МОС.

6. ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ (ЗГ)

Обн., Изв., брой 89 от 7.11.58 г., в сила от 7.12.1958г.; изм., ДВ, брой 26 от 2.04.1968
г., брой 44 от 7.06.1977 г., брой 36 от 8.05.1979 г.; изм. и доп., брой 55 от 8.07.1994 г.,
брой 13 от 11.02.1997 г.

Чл.1. С този закон се урежда устройването, стопанисването,ползува нето
и опазването на горите и земите на държавния горски фонд с цел да се
увеличава продуктивността им и се подобряват техните почвозащитни,
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водоохранни и други полезни свойства.
Раздел I
ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ ФОНД

Чл.2. Всички гори и земи на държавния горски фонд са общонародна
собственост.

...
Чл.5. (1) По своето предназначение горите се разделят на две групи: гори

със стопанско предназначение и гори със специално предназначение.
(2) Горите със стопанско прадназначение служат главно за производство

на дървесина, а стопнисването и ползуването им се извършва с оглед и на
техните водоохранни,защитни и други функции.

(3) Горите със специално предназначение са: защитни гори, курортни гори,
зелени зони, резервати, държавни защитни горски пояси и поройни горски
земи. Те се стопанисват с оглед на техните особени функции.

(4) (Изм. - ДВ., бр.13 от 1997 г.) Категоризирането на горите става от
председателя на Комитета по горите след съгласуване със заинтересуваните
министерства и ведомства.

Чл.9. (Изм.- ДВ., бр.13 от 1997 г.) Председателят на Комитета по горите може
да изключва от държавниягорски фонд площи до 10 хектара, както и да
предоставя площи от държавния горски фонд на други министер-ства,
ведомства и обществени организации за задоволяване на техни специални
нужди, без право да ползуват дървесината.

Раздел II
УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ДЪРЖАВНИЯ ГОРСКИ ФОНД

Чл.10. (1) (Изм. - ДВ., бр.13 от1997 г.) Комитетът по горите управлява и
стопанисва държавния горски фонд.

(2) Комитетът по горите контролира стопанисването, ползуването и
опазването на горите, предоставени на други министерства, ведомства и
трудово-кооперативни земеделски стопанства.

Чл.11. (Изм. - ДВ., бр.13от 1997 г.) За обсъждане на основни въпроси по
стопанисването, опазването и развитието на горското стопанство при
Комитета по горите се създава Висш горскостопански съвет. Съставът му
се определя от председателя на Комитата по горите, като в него се включват
изтъкнати специалисти от комитета, Българска акадамия на науките,
Министерството на териториалното развитие и строителството,
висшите учебни заведения и др.

Раздел III
СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ГОРСКИ ФОНД

6. ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ (ЗГ)
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Чл.16. (1) Стопанисването и ползуването на държавния горски фонд се извършва
въз основа на народностопанския план с оглед на увеличаване продуктивността на
горите, задоволяване нуждите на народното стопанство от дървесина и повишаване
водоохранните, защитните, противоерозионните, хигиенните и украсните функции
на горите.

Това всъщност е най-отдавна приетия закон в областта на защитата и опазването на природата
- през 1958 г.. Правилникът за неговото приложение е приет доста по-късно - през 1975 г.

И досега двата акта не са променяни както трябва, освен разбира се техническите изменения и
допълнения. Интересното е, че с последните изменения и допълнения, обнародвани в ДВ, бр.13 от
1997 г., също са направени само такива изменения и допълнения. Но, както се вижда от цитираните
по-горе разпоредби на закона, все още в него се говори за общодържавна собственост,
народностопански план, народно стопанство.

Тъй като предмета на този закон - горите - не е от пряк интерес за настоящия преглед, няма да
се спирам по-подробно на неговите разпоредби. Но трябва да отбележа, че според мен, това е закон,
който е остарял, най-вече с погледа си върху горите, тяхното значение и начина на стопанисването
и опазването им.

7. ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ

Приет от 37-то Народно събрание на 5 октомври 1995 г., обнародван в брой 92 от
17октомври 1995 г. на Държавен вестник

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С този закон се уреждат условията и редът за предоставяне на
концесии.

Чл.2. (1) Концесия по смисъла на този закон е предоставянето на особено
право на ползуване върху обекти, публична държавна собственост, както и
даването на разрешение за извърш-не на дейности, за които е установен със
закон държавен монопол.

(2) Редът за предоставяне на концесии обхваща:

1. приемане на решение за предоставяне на концесия;
2. провеждане на конкурс или търг за определяне на концесионера;
3. сключване на договор за концесия.

(3) Не могат да бъдат предоставяни концесии при опасност за
националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за
защитените със закон територии и обекти и за обществения ред.

Чл.4. (1) Концесии могат да се предоставят за следните обекти:
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1. ....
9. горите и парковете с национално значение;
10. ....
11. природните и археологическите резервати;

От този закон са важни само две разпоредби, които според мен не са съобразени една с друга -
тази на чл.2, ал.3 и чл.4, ал.1, т.т.9 и 11.

Не се наемам да тълкувам това. Но като се вземе предвид, че съгласно параграф 4 от преходните
и заключителните му  разпоредби, в тримесечен срок от приемането на закона Министерският съвет
би трябвало да приеме Правилник за приложението му, а това още не е станало, както и това, че има
трудности по приложението на самия закон, би трябвало да се очакват промени на закона. Разбира
се, преди това някой би трябвало да обърне внимание на Министерския съвет или Народното събрание
върху горното противоречие, както и да предложи съответните промени.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От написаното по-горе може да се направи изводът, че два са законите, които имат
най-голямо значение от гледна точка на плана за управление на високопланинските безлесни
зони в Народен парк Централен Балкан, тъй като уреждат въпросите на ползуването,
стопанисването и управлението на публичната държавната собственост и защитените при-
родни обекти -  Закона за държавната собственост и Закона за защита на природата. Трябва
да се имат предвид и другите закони - най-вече Закона за опазване на околната среда,
Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите. Всъщност, това е цялата
налична норматнивна база, с която трябва да се работи. Не са малко противоречията вътре
в самите закони, както и между тях. Имам предвид най-вече природозащитните закони.

За да е ефективен плана за управление, би трябвало да има един водещ и ръководен субект. За
мен това логично е Министерството на околната среда. Ако се използуват възможностите, дадени от
от сега действуващото законодателство, плана за управление би станал работещ и би имало реална
полза за високопланинските безлесни зони. Най-удачно и полезно би било, ако тези територии
бъдат предоставени за стопанисване и управление на МОС и актовете за държавна собственост да се
съхраняват в службата “Държавни имоти”, създадена към него.

За мен като юрист е важен въпроса за това какво съдържание е вложил законодателят в
разпоредбата на чл.24 от Закона за защита на природата, и по-специално в термина “стопанисване”.
Това се налага, защото закона е писан при действието на друга конституция, когато и държавната
собственост се разбираше про-друг начин, наричаше се общодържавна, а и “стопанисването” и
“управлението” се разбираха по друг начин. Ето защо мисля, че изчистването на този проблем е
важно по принцип. Още повече, че и закона дава такава възможност:

Член 7, алинея 2 от Закона за нормативните актове казва:
Наредба се издава за прилагане на отделни разпорезби или други подразделения на нормативен

акт от по-висока степен.

Това е една от възможностите. Друга една възможност е заинтересованият субект - МОС,
например - да се допита до мнението на извести юристи, които да дадат тълкуване на съответните

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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разпоредби от ЗДС и ЗЗПр, за да се улесни прилагането им. Но трябва да се имат предвид
и другите субекти, които са от значение в случая - Комитета по  горите и Министерството
на земеделието и хранителната промишленост, както и координацията помежду им, което
усложнява задачата.

Идеалният случай би бил, когато се преработят и обединят в един двата основни закона в
областта на природозащита - ЗЗПр и ЗООС, като в бъдещия закон се отдеили специално и по-обширно
място на въпроса за стопанисването и управлението на защитените природни обекти. Но тази
перспектива е твърде далечна.

С това приключвам, като се надявам, че горните редове ще са от полза при завършването на
плана за управление на високопланинските безлесни зони. Искам да подчертая, че тълкуването на
законовите разпоредби, както и застъпеното мнение по някои въпроси е лично мое и може да се
различава от официалните становища, доколкото ги има.
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