ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ 2015-2024 Г.
Изпълнение на Договор № BG161PO005/11/3/3.2/05/26/SU12/10.10.2014г.
Проект № № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ от ОП „Околна
среда 2007-2013 г.“

СБОРНИК
БИОЛОГИЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

1

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

СЪДЪРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I „ РАСТИТЕЛНОСТ И ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ“ ..........................................................................7
1.УВОД ............................................................................................................................................................................7
2.МЕТОДИКА ..................................................................................................................................................................8
3.РЕЗУЛТАТИ ...................................................................................................................................................................9
3.1.РАСТИТЕЛНОСТ ПО СКАЛИ И СКАЛНИ ПУКНАТИНИ ...................................................................................................10
3.2.РАСТИТЕЛНОСТ ПО СИПЕИ ......................................................................................................................................10
3.3.РАСТИТЕЛНОСТ НА СТОЯЩИТЕ ВОДОЕМИ ................................................................................................................11
3.4.РАСТИТЕЛНОСТ КРАЙ ИЗВОРИ И ГОРНИТЕ ТЕЧЕНИЯ НА ПЛАНИНСКИТЕ ПОТОЦИ ...........................................................12
3.5.РАСТИТЕЛНОСТ ПО МОЧУРИЩА ..............................................................................................................................16
3.6.ВИСОКОТРЕВНИ СЪОБЩЕСТВА В ПЛАНИНСКАТА ЗОНА .............................................................................................20
3.7.МЕЗОФИЛНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ ВЪРХУ ПРОДУКТИВНИ ТЕРЕНИ ...........................................................................31
3.8.РАСТИТЕЛНОСТ РАЗВИВАЩА СЕ КРАЙ ПРЕСПИ И ТОПЯЩИ СЕ СНЕГОВЕ ......................................................................37
3.9.АЛПИЙСКИ ТРЕВНИ СЪОБЩЕСТВА НА СИЛИКАТНИ ТЕРЕНИ ........................................................................................37
3.10.ТРЕВНИ СЪОБЩЕСТВА ДОМИНИРАНИ ОТ КАРТЪЛ ВЪРХУ КИСЕЛИ ПОЧВИ ...................................................................42
3.11.ШИРОКОЛИСТНИ ЛИСТОПАДНИ ГОРИ ..................................................................................................................48
3.1.2.ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ .............................................................................................................................................51
3.13.АРКТО-БОРЕАЛНИ И АЛПИЙСКИ НИСКИ ХРАСТЧЕТА ................................................................................................60
4.СИНТАКСОНОМИЧЕН СИНОПСИС .....................................................................................................................62
5.ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ТИПОВЕ ....................................................................67
6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ .....................................................................................................................................................................68
7. ГЕОБОТАНИЧЕСКА ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА СУКЦЕСИЯТА ............................................69
8. АНАЛИЗ НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ СТАБИЛНОСТТА НА ЕКОСИСТЕМИТЕ..............................70
9. ТРАНСЕКТИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРОМЕНИТЕ СВЪРЗАНИ С КЛИМАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПАРКА71
10.АНАЛИЗ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ, ПОЛУЧИЛИ НЕБЛАГОПРИЯТНА ОЦЕНКА ЗА СЪСТОЯНИЕ
ПО ПРОЕКТ „КАРТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИ
МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ - ФАЗА I“ ..............................................................................................................114
11.ПРЕПОРЪКИ ЗА УСТОЙЧИВО ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА И ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В
ПАРКА .........................................................................................................................................................................117
12.ЛИТЕРАТУРА ..........................................................................................................................................................118
РАЗДЕЛ II: „ФЛОРА“ .................................................................................................................................................121
1.
НИЗШИ РАСТЕНИЯ И ГЪБИ.............................................................................................................................121
1.1. СЛАДКОВОДНИ ВОДОРАСЛИ ............................................................................................................................121
Основни източници на информация ......................................................................................................... 121
Методичен подход на проучване ............................................................................................................... 123
Таксономично разнообразие ..................................................................................................................... 123
Природозащитно-значими таксони ........................................................................................................... 125
Заплахи ............................................................................................................................................................ 127
Видове, предмет на специални мерки ..................................................................................................... 129
Препоръки за опазване ................................................................................................................................ 130
Литература ..................................................................................................................................................... 131
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.1. СПИСЪК НА ТАКСОНИТЕ СЛАДКОВОДНИ ВОДОРАСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“
134
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.2. СПИСЪК НА ПРИРОДОЗАЩИТНО-ЗНАЧИМИТЕ ТАКСОНИ СЛАДКОВОДНИ ВОДОРАСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ .......................................................................................................................................167
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.3. СПИСЪК НА ИНДИКАТОРНИ ВИДОВЕ СЛАДКОВОДНИ ВОДОРАСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК
„РИЛА“ (ПО CHESMEDJIEV ET AL. 2013; РДВ = РАМКОВА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ) ........................................................171
1.2.МАКРОМИЦЕТИ ....................................................................................................................................................172
Литературен обзор ....................................................................................................................................... 172

ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

2

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Методичен подход ......................................................................................................................................... 172
Таксономично разнообразие ..................................................................................................................... 172
Природозащитно- значими таксони .......................................................................................................... 173
Стопански важни ядливи гъби ..................................................................................................................... 174
Заплахи ............................................................................................................................................................ 174
Препоръки за опазване ................................................................................................................................ 174
Находища на видове с природозащитно значение, установени в НП „Рила“ при теренните
изследвания през 2015 г. ............................................................................................................................... 175
Литература ..................................................................................................................................................... 176
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.1. СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ МАКРОМИЦЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ ................178
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.2. СПИСЪК НА ПРИРОДОЗАЩИТНО-ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ МАКРОМИЦЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН
ПАРК „РИЛА“ .............................................................................................................................................................200
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.3. СПИСЪК НА СТОПАНСКИ-ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ МАКРОМИЦЕТИ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ .........207
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.4. СПИСЪК НА ИНДИКАТОРНИ ВИДОВЕ МАКРОМИЦЕТИ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ ........................208
1.3. ЛИХЕНИЗИРАНИ ГЪБИ ........................................................................................................................................209
Въведение ........................................................................................................................................................ 209
Литературен обзор ....................................................................................................................................... 209
Методичен подход на проучване ............................................................................................................... 210
Таксономично разнообразие ..................................................................................................................... 210
Природозащитно-значими таксони ........................................................................................................... 211
Стопански-значими видове ......................................................................................................................... 211
Заплахи за лихенизираните гъби ................................................................................................................ 212
Препоръки за опазване ................................................................................................................................ 212
Литература ..................................................................................................................................................... 214
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3.1. СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ЛИХЕНИЗИРАНИ ГЪБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ .......216
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3.2. СПИСЪК НА ПРИРОДОЗАЩИТНО-ЗНАЧИМИТЕ ТАКСОНИ ЛИХЕНИЗИРАНИ ГЪБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ .......................................................................................................................................230
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3.3. СПИСЪК НА СТОПАНСКИ-ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ ЛИХЕНИЗИРАНИ ГЪБИ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ 230
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3.4. СПИСЪК НА ИНДИКАТОРНИ ВИДОВЕ ЛИХЕНИЗИРАНИ ГЪБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“
230
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИХЕНИЗИРАНИТЕ ГЪБИ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ СПОРЕД ТAКСОНОМИЧНАТА СИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТ .......................................................................................................................................................232
4 ....................................................................................................................................................................................233
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3.6. СПИСЪК НА ВИДОВЕ С КОНСЕРВАЦИОННА ЗНАЧИМОСТ В НП „РИЛА“ С КАРТИРАНИ НАХОДИЩА ..235
2.
ВИСШИ РАСТЕНИЯ ..........................................................................................................................................236
2.1. МЪХОВЕ ...........................................................................................................................................................236
Основни източници на информация ......................................................................................................... 236
Методичен подход на проучване ............................................................................................................... 237
Таксономично разнообразие ..................................................................................................................... 237
Природозащитно-значими таксони ........................................................................................................... 237
Заплахи ............................................................................................................................................................ 238
Видове, предмет на специални мерки ..................................................................................................... 239
Литература ..................................................................................................................................................... 240
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.1. СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ МЪХОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ ..........................242
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.2. СПИСЪК НА ПРОРОДОЗАЩИТНО-ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ МЪХОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК
„РИЛА“ .....................................................................................................................................................................257
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.3. СПИСЪК НА ИНДИКАТОРНИ ВИДОВЕ МЪХОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ .......266
2.2. ПАПРАТОВИДНИ И СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ ..............................................................................................................267
Основни източници на информация ......................................................................................................... 267
Методичен подход на проучване ............................................................................................................... 269

ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

3

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксономично разнообразие ..................................................................................................................... 269
Природозащитно-значими таксони ........................................................................................................... 270
Ендемизъм....................................................................................................................................................... 274
Заплахи ............................................................................................................................................................ 274
Препоръки за опазване ................................................................................................................................ 274
Видове, предмет на специални мерки ..................................................................................................... 275
РАСТЕНИЯ – ХИГРОФИТИ .........................................................................................................................................275
ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ....................................................................................................................276
МЕТОДИЧЕН ПОДХОД НА ПРОУЧВАНЕ ..........................................................................................................................276
ТАКСОНОМИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ................................................................................................................................277
ПРИРОДОЗАЩИТНО-ЗНАЧИМИ ТАКСОНИ .....................................................................................................................277
ЕНДЕМИЗЪМ ...............................................................................................................................................................277
ЗАПЛАХИ ...................................................................................................................................................................278
ВИДОВЕ, ПРЕДМЕТ НА СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ....................................................................................................................278
ПЕТРОФИТИ ................................................................................................................................................................278
МЕТОДИЧЕН ПОДХОД НА ПРОУЧВАНЕ ..........................................................................................................................278
ТАКСОНОМИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ................................................................................................................................280
ПРИРОДОЗАЩИТНО-ЗНАЧИМИ ТАКСОНИ .....................................................................................................................280
ЕНДЕМИЗЪМ ...............................................................................................................................................................281
ЗАПЛАХИ ЗА ПЕТРОФИТНИТЕ ВИДОВЕ В НП „РИЛА“ ......................................................................................................281
ИНВАЗИВНИ ЧУЖДИ ВИДОВЕ .................................................................................................................................282
ЛИТЕРАТУРА ...............................................................................................................................................................283
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.1. СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ И ПОДВИДОВЕТЕ ПАПРАТОВИДНИ И СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ .......................................................................................................................................287
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.2. СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ПАПРАТОВИДНИ И СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ С ПРИРОДОЗАЩИТНА СТОЙНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ ..............................................................................................................390
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.3. СПИСЪК НА ЕНДЕМИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПАПРАТОВИДНИ И СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ С ПРИРОДОЗАЩИТНА
СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ ........................................................................................403
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.4. СПИСЪК НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ВИДОВЕ ПАПРАТОВИДНИ И СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ ..................................................................................................................................409
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.5. СПИСЪК НА РАСТЕНИЯТА – ХИГРОФИТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ ...............410
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.6. СПИСЪК НА ПРИРОДОЗАЩИТНО-ЗНАЧИМИТЕ РАСТЕНИЯ – ХИГРОФИТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН
ПАРК „РИЛА“ .............................................................................................................................................................421
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.7. СПИСЪК НА ЕНДЕМИЧНИТЕ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ – ХИГРОФИТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК
„РИЛА“ .....................................................................................................................................................................425
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.8. СПИСЪК НА РАСТЕНИЯТА – ПЕТРОФИТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ ...............427
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.9. СПИСЪК НА ИНДИКАТОРНИ ВИДОВЕ ПАПРАТОВИДНИ И СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ .......................................................................................................................................432
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.10. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ НА ТЕРЕН ПАПРАТОВИДНИ И СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК
„РИЛА“ .....................................................................................................................................................................433
РАЗДЕЛ III „ФАУНА“ .................................................................................................................................................491
БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ .......................................................................................................................................491
1. АНАЛИЗ НА НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ .......................................................................................................491
2. МЕТОДИ ..................................................................................................................................................................492
3. РЕЗУЛТАТИ ..............................................................................................................................................................493
3.1. ТАКСОНОМИЧНО БОГАТСТВО ...............................................................................................................................493
3.2. КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ..................................................................................................................495
3.3 ВИДОВЕ, ПРЕДМЕТ НА СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ...........................................................................................................508
3.4 ИДЕНТИФИЦИРАНИ ЗАПЛАХИ ЗА ПОПУЛАЦИИТЕ И ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ ........................................................508
3.5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИИТЕ ......................................................509

ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

4

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

4.
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ...................................................................................................................................509
5.
ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................................................................................517
РИБИ ............................................................................................................................................................................524
1.
АНАЛИЗ НА НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ..................................................................................................524
2.
МЕТОДИ .............................................................................................................................................................524
3.
РЕЗУЛТАТИ .........................................................................................................................................................525
3.1. ТАКСОНОМИЧНО БОГАТСТВО .............................................................................................................................525
3.2. КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ ...............................................................................................................526
3.3. ВИДОВЕ, ПРЕДМЕТ НА СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ...........................................................................................................527
3.4. ИДЕНТИФИЦИРАНИ ЗАПЛАХИ ЗА ПОПУЛАЦИИТЕ И ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ ........................................................527
3.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИИТЕ ......................................................529
4.
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ...................................................................................................................................531
5.
ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................................................................................533
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ ......................................................................................................................................535
1.АНАЛИЗ НА НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ........................................................................................................535
2.МЕТОДИ ...................................................................................................................................................................536
3.РЕЗУЛТАТИ ...............................................................................................................................................................536
3.1.ТАКСОНОМИЧНО БОГАТСТВО ................................................................................................................................536
3.2 КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ...................................................................................................................537
3.3. ВИДОВЕ, ПРЕДМЕТ НА СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ...........................................................................................................539
3.4. ИДЕНТИФИЦИРАНИ ЗАПЛАХИ ЗА ПОПУЛАЦИИТЕ И ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ ........................................................539
3.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИИТЕ ......................................................539
4.
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ...................................................................................................................................539
5.
ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................................................................................541
ПТИЦИ ..........................................................................................................................................................................545
1.АНАЛИЗ НА НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ........................................................................................................545
2.МЕТОДИ ...................................................................................................................................................................548
3. РЕЗУЛТАТИ ..............................................................................................................................................................548
3.1. ТАКСОНОМИЧНО БОГАТСТВО ...............................................................................................................................548
3.2.КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ ..................................................................................................................549
3.3.ВИДОВЕ ПТИЦИ- ОБЕКТ НА СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ. ......................................................................................................552
3.4.ИДЕНТИФИЦИРАНИ ЗАПЛАХИ ЗА ПОПУЛАЦИИТЕ И ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ ...........................................................553
3.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИИТЕ ...................................................559
4.
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ...................................................................................................................................560
5.
ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................................................................................563
БОЗАЙНИЦИ (БЕЗ ПРИЛЕПИ) .................................................................................................................................565
1.АНАЛИЗ НА НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ........................................................................................................565
2.МЕТОДИ ...................................................................................................................................................................567
3.РЕЗУЛТАТИ ...............................................................................................................................................................584
3.1.ТАКСОНОМИЧНО БОГАТСТВО ................................................................................................................................584
3.2 КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ ..................................................................................................................584
3.3. СЪСТОЯНИЕ НА ЕДРИТЕ БОЗАЙНИЦИ – ТЕНДЕНЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2001 – 2014 .....................................................587
3.4. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПЛЪТНОСТ НА ПОПУЛАЦИИ ЕДРИ БОЗАЙНИЦИ, ИЗВЪН ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ЗБР (ДИВА СВИНЯ,
БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН, СЪРНА) – КАРТЕН СЛОЙ В ГИС М 1: 10000 ..................................................................................596
3.5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПЛЪТНОСТ НА ПОПУЛАЦИИ ЕДРИ БОЗАЙНИЦИ НА ВИДОВЕ ЖИВОТНИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА ЗБР
601
3.6. ЩЕТИ ОТ МЕЧКА И ВЪЛК .......................................................................................................................................609
3.7. АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАПАДЕНИЕ ОТ МЕЧКА И ВЪЛК
610
3.8. ВИДОВЕ, ПРЕДМЕТ НА СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ............................................................................................................611

ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

5

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

3.9.ИДЕНТИФИЦИРАНИ ЗАПЛАХИ ЗА ПОПУЛАЦИИТЕ И ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ ...........................................................614
3.10.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИИТЕ .......................................................618
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..........................................................................................................................................................619
5.ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА .........................................................................................................................................619
6.ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................................................................623
ЕВРОПЕЙСКИ ЛАЛУГЕР (SPERMOPHILUS CITELLUS) .............................................................................................626
1. УВОД .......................................................................................................................................................................626
2.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ ..........................................................................................................................................627
3.РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ .................................................................................................................................628
3.1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЛАЛУГЕРА В РИЛА ПЛАНИНА ..............................................................................................628
РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГА НА МОНИТОРИНГОВИ ПЛОЩАДКИ (КОШЕВ 2012, КОШЕВ – НЕПУБЛИКУВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ).630
3.2. РЕЗУЛТАТИ ПОЛУЧЕНИ ОТ МОНИТОРИНГА НА НСМБР НА МОСВ .........................................................................631
3.3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ „ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕНОСТ НА БОЗАЙНИЦИ (БЕЗ КИТОПОДОБНИ)“
632
3.4.РЕЗУЛТАТИ ПОЛУЧЕНИ ПРИ ПРОЕКТ „КАРТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИ
МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ – ФАЗА І”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: КАРТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ
НА БОЗАЙНИЦИ, БЕЗ ПРИЛЕПИ.“ ..................................................................................................................................633
3.5.АНАЛИЗ НА БРОЯ И ВИДА НА ПАШУВАЩИТЕ ЖИВОТНИ И КОЛИЧЕСТВОТО СЕНОКОСА И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ
ПОПУЛАЦИЯТА НА ЛАЛУГЕРА .......................................................................................................................................633
4.КОНСТАТИРАНИ ЗАПЛАХИ ..................................................................................................................................637
5.ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ/ПОДДЪРЖАНЕ ...............................................637
6.ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ........................................................................................................................................638
7.ИЗВОДИ ...................................................................................................................................................................639
8.БЛАГОДАРНОСТИ .................................................................................................................................................640
9.ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................................................................640
ПРИЛЕПИ ....................................................................................................................................................................643
1.
АНАЛИЗ НА НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ..................................................................................................643
2.
МЕТОДИ .............................................................................................................................................................647
3.
РЕЗУЛТАТИ .........................................................................................................................................................648
3.1. ТАКСОНОМИЧНО БОГАТСТВО .............................................................................................................................648
3.2 КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ ..................................................................................................................649
3.3. ВИДОВЕ, ПРЕДМЕТ НА СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ...........................................................................................................652
3.4. ИДЕНТИФИЦИРАНИ ЗАПЛАХИ ЗА ПОПУЛАЦИИТЕ И ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ ........................................................652
3.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ПОПУЛАЦИИТЕ ......................................................655
4.
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ...................................................................................................................................656
5.
ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................................................................................660
ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................................................661

ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

6

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

РАЗДЕЛ I „ РАСТИТЕЛНОСТ И ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ“
Автори: Ива Апостолова, Кирил Василев, Николай Велев, Десислава Сопотлиева, Ясен
Стоянов
1.УВОД
Настоящата разработка е част от дейностите по актуализацията на плана за управление
на НП Рила за периода 2015-2021г. Работата по този раздел беше извършена през периода
октомври 2014 – август 2015г, като теренните проучвания бяха общо до 15 дни за всеки от
членовете на колектива. В периода до подготовката на първия план за управление, поголямата част от разработките за растителната покривка на Рила са правени следвайки
методичния подход на доминантността. В резултат на тези трудове е известно
разнообразието от съобщества в района между вр. Манчу и вр. Слав (Бондев 1959);
източната част на Маринковишкия дял – вр. Шишковица, вр. Възелът, вр. Венеца
(Симеоновски, Бочуков 1966); варовитите терени в северозападна Рила – вр. Мермера, вр.
Джендема, вр. Йосифица, Додов връх и под вр. Дамга; горното течение на р.
Благоевградска Бистрица (Пенев 1960); района между увр. Мальовица, вр. Малък Порич и
яз. Калин (Ганчев 1963). Основните сведения за растителната покривка на територията на
Парка, събрани за целите на разработването на първия план за управление са
систематизирани в сборника с доклади за биологичното разнообразие на парка
(Русакова, Вълчев 1999). Направен е общ преглед на проучванията на растителната
покривка, като се подчертава недостатъчното познание и липсата на пълна инвентаризация
на територията на парка. Разнообразието от синтаксони, включени в първия план за
управелние съдържа 10 класа, 18 съюза и 33 асоциации. По същество тази информация
съвпада с публикуваната монографска работа за Рила на Русакова (Roussakova 2000).
Разделът за растителноста в самия план за управление е развит по пояси, като са
характеризирани алпийски безлесен, субалпийски храстов, пояс на иглолистните гори и
пояс на буковите гори. В отделен раздел са посочени консервационно значими растителни
съобщества с локализация на тяхното разпространение. В периода след разработването
на първия план за управление не са провеждани системни проучвания върху растителната
покривка в парка.
В сборника с доклади към първия план за управление няма данни за разнообразието от
природни местообитания в парка. Данните за природните местообитания, които се
съдържат в самия план са обобщени
и представени съгласно структурата на
Палеарктичната класификация (Devillers & Devilliers-Terschuren 1996). Въпреки, че в текста се
споменава, че местообитанията са представени както съгласно приложенията на
Директива 92/43, така и съобразно EUNIS класификацията, в същност е представена само
една таблица комбинираща данните от Палеарктичната класификация с Бернската
конвенция и Директива 92/43. В рамките на действие на първия план за управление на
парка, Европейският съюз разшири границите си с присъединяването на нови членове,
което доведе до актуализиране на списъка на природните местообитания, включени в
Приложение І на Директива 92/43. В този смисъл информацията в плана е непълна.
Междувременно в европейската природозащита EUNIS се утвърди като обща
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информационна система за природните местообитания. Изграждането на мрежата
Натура 2000 предостави възможност за характеристика на избраните зони, което по
същество е една актуализация на познанията и разпространението на природните
местообитания на територията на парка. В резултат от изпълнението на проект „Картиране
и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове –
фаза І” беше изготвена карта на природните местообитания и оценен техния
природозащитен статус. Това към настоящия момент е най-актуалната информация за
природните местообитания в парка, въпреки че значителна част от картираните обекти са
продукт на ГИС модели и тяхна верификация. Трябва да се отбележи и фактът, че голяма
част от картираните полигони са представени като комплекси от няколко природни
местообитания, което не дава възможност за анализ на отделните структурни елементи в
тях.
Целта на настоящото задание беше да се актуализира, прецизира и допълни
информацията за растителността и природните местообитания в парка; да се посочат
приоритетните за опазване типове и да се обвържат конкретните растителни съобщества
със съответстващите им местообитания по различните класификационни системи.
2.МЕТОДИКА
При изпълнението на настоящото задание са събрани всички фитоценотични описания от
наличните литературни източници за растителността на Рила, както и непубликувани данни
на авторите, а също и описания от чуждестранни специалисти (Michal Hájek, Petra Hájková,
Masaryk Universit, Brno). Така създадената база съдържа 1878 фитоценотични описания с
1101 растителни вида. Допълнително са извършени собствени теренни проучвания,
подчинени на изискването в максимална степен да се обхванат основните типове
растителност и да се събере актуална информация за тяхното състояние. За тази цел бяха
избрани трансекти, които да представят това разнообразие. Посетените райони бяха в
околностите на: Мусала, х. Грънчар, х. Трещеник, Малък ибър, х. Марица, х. Заврачица,
Белмекен, х. Македония. Направени са 56 фитоценотични описания, съгласно методичните
изисквания на школата на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff & van der Maarel
1980). Пробните площадки са залагани на места с визуално оценена хомогенност на
топографските условия и растителната покривка. Размерът на площадките е стандартен
за изследваните типове растителност (Chytry & Otypkova 2003) - 16 m2 за тревни
съобщества, 100 m2 за храстови и дървесни съобщества, или реалните размери на
съобществата, когато са с много малка площ. За всяка площадка са записвани всички
видове висши растения, включително и мъхове, установени в границите на пробната площ.
Таксономичната схема и номенклатурата на видовия състав е по Кожухаров (1992) за
покритосеменните растения и по Natcheva & Ganeva (2005) за мъховете. Покритието на
ценопопулациите на всеки вид е оценявано чрез деветстепенната комбинирана скала на
Браун-Бланке за обилие и покритие (Barkman & al. 1964). Общото проективно покритие на
растителността и покритието на отделните етажи е отбелязвано в проценти. За всяко
описание е отбелязвано точното находище, географските координати засечени с GPS
апарат (Trimble Juno 3, софтуер DigiTerra Explorer 7 Advanced).
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Фитоценотичните описания са анализирани през софтуерния продукт JUICE (Tichy 2002).
Приложен е политетичния метод TWINSPAN (Two-Way Indicator Species Analysis) (Hill 1979).
Резултатите от класификациония
анализ са представени в синоптични таблици на
установените класове или няколко класа от сходен тип растителност. Синтаксономичното
съдържание и ранг на всяка група е установен след рефериране на достъпната
литература и сравнение на комбинацията от диагностичните видове на групата с
посочените като диагностични за различни синтаксони в литературните източници. За тази
цел са използвани публикации, които се отнасят както за Балканите, така и за планините в
Централна Европа. За да използваме максимално обективно информационното
съдържание на нашия набор данни избрахме да дефинираме диагностични групи от
видове за ниво “съюз”. Типовете растителност обединени на това синтаксономично ниво
имат по-широко географско разпространение и по-малка степен на хомогенност в
сравнение с типа съобщества обединени в една асоциация и в същото време ни
позволява да съотнесем с по-голяма степен на достоверност растителните единици към
типовете природни местообитания.
Типовете природни местообитания в НП Рила са идентифицирани въз основа на
Ръководството за определяне на местообитания с европейска значимост (Кавръкова и др.
2009), Червена книга на България, том 3 (Бисерков 2015) и Интерпретационния наръчник за
европейските местообитания (Interpretation Mannual - Eur 28 2013), информацията за EUNIS
класификацията на природните местоо битания (http://eunis.eea.europa.eu/), както и като
допълнение по Палеарктичната класификация на природните местообитания (Devilliers,
Devilliers-Terschuren 1996). Използвани са също така данните от специфичните доклади за
всички природни местообитания разпространени в парка, достъпни свободно на
страницата
на
МОСВ
(http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000495&siteType=Hab
itatDirective).
3.РЕЗУЛТАТИ
Територията на парка се характеризира със значително разнообразие от биотопи,
растителни съобщества и природни местообитания, което се обуславя от разнообразните
климатични и исторически фактори и релефните форми. Наличието на 3 строги
резервата, парковият статут в последните 30 години, както и трудната достъпност на много
от районите в планината, са една сериозна причина за съхранената природа. На
територията на парка се срещат разнообразни екосистеми. Най-общо те могат да бъдат
класифицирани според принадлежността им към доминиращите биоми на горски
(обхващат широколистни и иглолистни гори), тревни (обхващат пасища, ливади и други
тревисти съобщества), храстови ( обхващат високопланински храсти и храстчета), скални
(включват скали и сипеи) и сладководни (обхващат реки и мочурища) екосистеми.
Анализът на растителността следва логиката на екосистемния подход. В настоящия раздел
растителността е описана въз основа на направените проучвания по време на изпълнение
на проекта и са добавени известните от литературата данни за онези синтаксони, за които
не е събрана актуална информация.
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3.1.Растителност по скали и скални пукнатини
Растителността от Клас Asplenietea trichomanis се развива по скали и скални пукнатини по
цялата високопланинска зона над 2000м н.в. Обхваща пионерни съобщества, отнесени от
Roussakova (2000) към разред Androsacetalia vandellii. Към нея се отнася съюз Silenion
lerchenfeldianae, характеризиращ се с типично балкански характер, поради наличието на
ендемични видове. Типичен пример са асоциациите Sileno lerchenfeldianae-Potentilletum
haynaldianae и Geo-Saxifragetum cymosae.
Съюз Silenion lerchenfeldianae
В състава на този дакийско-балкански съюз влизат ацидофилни асоциации, срещащи се в
скални цепнатини и кухини в алпийския пояс, както и горния субалпийски подпояс, като в
Рила фитоценозите на асоциация Sileno lerchenfeldianae-Potentilletum haynaldianae са
добре представени. Характерни видове за съюза в Рила са: Silene lerchenfeldiana, Potentilla
haynaldiana, Saxifraga sancta ssp. pseudosancta. Simon (1958) добавя също като
диференциални видове Saxifraga pedemontana ssp. cymosa и Anthemis orbelica, които
според Roussakova (2000) добре допълват списъка с диагностични видове за съюза.
Анализ на заплахите и препоръки за природозащитни мерки: Съобществата по скалите са
с отворен характер и практически не са застрашени от антропогенна дейност поради
сравнително трудната им достъпност. Имат висока природозащитна стойност, ниска
степен на уязвимост. Ендемичният характер на някои от съобществата налага специално
внимание въху опазването им.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: H3.152 Carpatho-Balkano-Rhodopide campion siliceous cliffs
Pal. Hab.: 62.25 Helleno-Carpatho-Balkanic campion siliceous cliffs
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални
склонове
Червена книга на България т.3: Силикатни скали с хазмофитна растителност 07Н3 – Уязвим
(VU)
3.2.Растителност по сипеи
Клас Thlaspietea rotundifolii обхваща растителни съобщества разпространени над горна
граница на гората. Те се развиват по сипеи с различен произход и големина на скалните
късове, намиращи се главно в глацални циркуси. На територията на парка класът е
представен с един разред и със съюзите Аndrosacion alpinae и Festucion pictae. В рамките
на класа са описани три асоциации: Oxyrio digynae-Poetum contractae, SenecioniJuncetum trifidi и Festucetum pictae. Тези асоциации съдържат редица балкански ендемити
като например Geum bulgaricum, Alopecurus riloensis, Sesleria comosa, и др. Не са
установени застрашаващи фактори за тази растителност. Пионерните асоциации по
сипеи често влизат в контакт с някои фитоценози на съюз Salicion herbaceae.
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Анализ на заплахите и препоръки за природозащитни мерки: Растителността по сипеи е
слабо повлияна от антропогенното присъствие. Въпреки това, тя следва да е обект на
опазване поради наличието на ендемични видове растения в нея (напр. Festuca picturata,
Leontodon rilaensis, Hypericum richeri ssp. grisebachii).
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: H2.3 Temperate-montane acid siliceous screes
Pal. Hab.: 61.1 Alpine and northern siliceous screes
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 8110 Силикатнти сипеи от планинския до снежния пояс
Червена книга на България т.3: няма
3.3.Растителност на стоящите водоеми
Рила планина е богата на водоизточници и водни тела главно с олиготрофен характер,
което обуславя наличието на растителност отнасяща се към клас Littorelletea uniflorae. В
рамките на акуализацията на плана за управление тази растителност не е системно
проучвана. Езерата които са разпространени над горна граница на гората са
олиготрофни с доминиране на Ranunculus aquatilis, Subularia aquatic и на места има
обрастване с Sparganium natans. Наличието на обраствания с Ranunculus aquatilis е
индикатор за начална фаза на еутрофиация на някои водоеми. Съобществата на този вид
се отнасят към съюз Ranunculion aquatilis на клас Potametea. Класът обхваща растителност,
която е вкоренена в субстрата на дъното на течащи или стоящи водоеми. Растенията са
потопени във водата или имат плаващи на повърхността части. Тази растителност е
отнесена към съобщества на водното лютиче (Ranunculus aquatilis).
Природозащитна
стойност
(Анализ
на
показателите
рядкост/типичност/естественост/възможности за възстановяване): Растителността на
водоемите е типична за територията на парка. Тяхното природозащитно състояние е
зависимо от два основни фактора - чистота на водата и стабилност на водния режим. Найсериозната заплаха е еутрофизацията на водоемите, която зависи от интензивността на
туристическия поток и замърсяването с битови отпадъци. Естествен застрашаващ фактор е
засушаването в резултат на намалени валежи. Водоемите и тяхната растителност са
трудно възстановими при силни нарушения.
Отнасяне към други класификационни единици:
Приложение 1 на ЗБР: 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи водни басейни с
растителност от типа Littorelletea uniflorae и/или Isoeto – Nanojuncetea
EUNIS: C1.1 Oligotrophic mountain lakes, ponds and pools
Pal. Hab.: 21.12 Mesotrophic water bodies
EUNIS: C1.22 Free floating vegetation of mesotrophic waterbodies; C1.23 Rooted submerged
vegetation of meotrophic waterbodies; C1.32 Free floating
Червена книга на България т.3: 01C1 Олиготрофни планински езера – Уязвимо(VU)
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Приложение 1 на ЗБР: 3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition –
type vegetation
EUNIS: C1.22 Free floating vegetation of mesotrophic waterbodies, C1.23 Rooted submerged
vegetation of mesotrophic waterbodies, C1.24 Rooted submerged vegetation of mesotrophic
waterbodies, C1.32 Free floating vegetation of eutrophic waterbodies, C1.33 Rooted submerged
vegetation of eutrophic waterbodies
Pal. Hab.: 22.41 Free-floating vegetation, 22.42 Rooted submerged vegetation, 22.431 Floating
broadleaved carpets
Червена книга на България т.3: Естествени или полуестествени мезотрофни до еутрофни
езера и блата с макрофитна растителност – Застрашено (EN)
3.4.Растителност край извори и горните течения на планинските потоци
Клас Montio-Cardaminetea включва растителността на високопланинските извори и потоци
със студена и богата на кислород вода. В границите на НП Рила и прилежащите му
територии, тази растителност е класифицирана в 2 разреда, 3 съюза и 4 асоциации.
Съобществата на асоциация Angelico pancicii-Calthetum laetae се посочват за първи път за
територията на НП Рила и респективно за планината. Съобществата на асоциация
Cratoneuretum falcati (респективно съюз Cratoneurion commutati) не са документирани с
фитоценотични описания, в базата данни използвана за анализа при настоящата
актуализация, но са включени в представения обзор, защото се посочват в литературата за
Рила (Hajková & al. 2006), макар и като рядко срещащи се.
Природозащитна
стойност
(Анализ
на
показателите
рядкост/типичност/естественост/възможности за възстановяване): Много висока.
Растителните съобщества от този клас имат точково или локално разпространение, на
малки площи, в границите на НП Рила и прилежащите му територии. Такива
характеристики на разпространението им са характерни за другите райони, в които се
развиват (Витоша, Пирин, Стара планина). Това ги прави редки, както за територията на НП
Рила, така и за територията на цялата страна. Видовият състав включва изключително само
типични видове за растителността. Тази растителност се характеризира с висока степен на
естественост и практически липса на навлизане на анпропофитни и инвазивни видове.
Като представител на тревен тип растителност, тези съобщества имат по-голяма степен за
възстановяване, в сравнение с храстовата и/или горската растителност. Силната
зависимост от режима на овлажнение, определя тяхното развитие или възстановяване след
нарушение само на силно преовлажнени места и край течението на високопланинските
потоци.
Анализ на заплахите и препоръки за природозащитни мерки: При теренните изследвания
през 2015 не са установени съществени неблагоприятни изменения в тази растителност.
Основните заплахи са свързани с два елемента: 1) неблагоприятни промени в
хидрологичния режим (засушаване) както от естествени, климатични причини, така и по
причини от антропогенен характер (например отъпкване при паша от селскостопански
животни) и 2) ограниченото по площ и точково разпространение. Препоръчва се да се
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ограничи до минимум навлизането на селскостопански животни във влажните комплекси,
част от които е този тип растителност, с цел ограничаване на отъпкването и засушаването.
Включването на влажните комплекси в зони за ОЧВ ще благоприятства постигането на тези
цели и нужната защита на тези съобщества с ограничено разпространение и много
висока природозащитна стойност.
Съюз Caricion remotae (Таблица 1, колона 1)
В този съюз се включват високо продуктивни, доминирани от висши растения, крайпоточни
съобщества в границите на горския пояс или близо до горна граница на гората в
субалпийския пояс. Формират сравнително малки по площ петна, обикновено лентовидно
развити край потоците. Установените съобщества са класифицирани към две асоциации
(Brachythecio rivularis-Cardaminetum balcanicae и Angelico pancicii-Calthetum laetae), които
са описани от територията на България и са викариантни съобщества на
разпространените в Централна Европа (Карпатите) асоциации Brachythecio-Cardaminetum
opizii и Calthetum laetae респективно (Marhold and Valachovič 1998; Hájek et al. 2005). В
сравнение с други съобщества на класа, тревният етаж на растителните съобщества от
Caricion remotae е добре развит, докато обилието на мъховете варира в зависимост от
честотата на откритите или с по-малко покритие участъци в тревния етаж. Характерно е, че
доминиращите и константните тревни видове са трансгресивни и сa диагностични и за
клас Mulgedio-Aconitetea (например Cirsium apendiculatum, Rumex alpinus, Petasites albus).
По-широко разпространение имат съобществата на асоциация Brachythecio rivularisCardaminetum balcanicae, характеризиращите се с ясно изразеното доминиране на
Cardamine amara subsp. balcanica и на Brachytecium rivulare в мъховия етаж.
Фитоценотичните описания, отнесени към тази асоциация са основно публикуваните от
Marhold et Valachovič (1998) и едно непубликувано описание от Hájek и Hájkova (2002
година). По време на теренните проучвания, съобщество от асоциация Brachythecio
rivularis-Cardaminetum balcanicae е наблюдавано и по долината на р. Ибър, над Радуил.
Другата асоциация на съюза (Angelico pancicii-Calthetum laetae, Фиг. 1) е установена с
едно описание при теренните проучвания през 2015 (по долината на р. Ибър, над Радуил).
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: района на Боровец; района на
Костенец – Юрукова поляна, склоновете на вр. Соколовец; района на комплекс
Мальовица и вр. Мальовица; районът на Йончево езеро; теренни изследвания 2015 – над
Радуил по долината на р. Ибър.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: C2.11 Soft water springs; C2. 21 Epirhithral and metarhithral streams; C2.25 Acid
oligotrophic vegetation of fast-flowing streams.
Pal. Hab.: 54.11 Soft water springs; 24.41 Acid oligotrophic river vegetation
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: - няма
Червена книга на България т.3: 12C2 Растителност на олиготрофни бързотечащи планински
реки и потоци – Уязвимо(VU)
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Фиг.1 Асоциация Angelico pancicii-Calthetum laetae

Съюз Philonotidion seriatae (Таблица 1, колона 2)
Съюзът включва ниско продуктивни, богати на мъхове, крайпоточни съобщества от
субалпийския пояс. Развиват се лентовидно край потоците във влажните комплекси и в тях
слабо навлизат видовете, характерни за околните преовлажнени терени, отнасящи се към
клас Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae (fens and mires vegetation). Растителните
съобщества са класифицирани към една асоциация - Saxifragetum stellaris. Съобществата
на асоциацията са добре физиономично отличими с доминирането на Philonotids seriata и
Saxifraga stellaris (Фиг. 2). Съдържат типичните аркто-алпийски изворни видове и някои
балкански елементи (Cardamine rivularis), но има сравнително беден видов състав.
Фитоценотичните описания, отнесени към тази асоциация включват непубликувани данни от
Рила на Hájek и Hájkova (2002 година) и описанията на Roussakova (2000), отнесени към тази
асоциация.
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: южни склонове на Голям Мечи
връх; районът на Йончево езеро; районът на Мусаленска Бистрица; районът на Рибни
езера; районът на Седемте езера; район Костенец – Премката, между Средни и Цигански
връх, под Янчов връх, седло Ушите; районът на Мальовица и Мальовишки езера; районът на
Бели Искър; районът на Маринковица; районът на Ангелов връх; районът на Белмекен –
между Премката и яз. Белмекен; районът на вр. Голям Езерник и други; теренни
изследвания 2015 – районът на яз. Белмекен.
Отнасяне към други класификационни единици:
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EUNIS: D2.2C12 Philonotis-Saxifraga stellaris springs
Pal. Hab.: 54.1112 Philonotis-Saxifraga stellaris springs
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: Червена книга на България т.3: 02D2 Мочурища с мъхове около извори с меки води –
Застрашено (EN); 12C2 Растителност на олиготрофни бързотечащи планински реки и
потоци – Уязвимо(VU)
Фиг. 2 Асоциация Saxifragetum stellaris
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Съюз Cratoneurion commutati
Този съюз включва изворни растителни съобщества на стръмни терени. Характерна е повисока минерална обезпеченост, в сравнение с другите съобщества на класа. Високо е
обилието на мъхове толерантни към по-високо pH. Тези съобщества са посочени в
литературата (Hájkova & al. 2006), като редки за Рила, вероятно се срещат в райони с
варовикова основна скала.
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: няма данни.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: C2.26 Lime-rich oligotrophic vegetation of fast-flowing streams
Pal. Hab.: 24.42 Lime rich oligotrophic vegeation
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: Червена книга на България т.3: 12C2 Растителност на олиготрофни бързотечащи планински
реки и потоци – Уязвимо(VU)
3.5.Растителност по мочурища
Клас Scheuchzerio-Caricetea nigra включва растителност, доминирана от острици и мъхове,
на високопланинските преовлажнени и мочурливи места, бедни на азот и фосфор.
Заемат слабонаклонени или понижени места на релефа. Срещат се ацидофилни и
базифилни фитоценози. В границите на НП Рила и прилежащите му територии, тази
растителност е класифицирана в 2 разреда, 4 съюза и 8 асоциации. При
идентифициране на растителните асоциации водещ критерий е присъствието в
описанията на диагностичните видови групи и техните комбинации, съгласно Hájkova & al.
(2006), Hájеk & al. (2005) и Hájеk & al. (2008). Част от описанията, налични в анализираната
литературни източници, на този етап не могат да бъдат коректно класифицирани към
асоциации. При тях липсват диагностични видове или съдържат диагностични видове за
повече от една асоциация. Най-често тези описания са с по-големи размери, от площта за
проявление на съответния растителен тип и поради тази причина комбинират повече от
една асоциация. В други случаи площадките вероятно са залагани на принципа на
доминиране на определени растителни видове.
Природозащитна
стойност
(Анализ
на
показателите
рядкост/типичност/естественост/възможности за възстановяване): Много висока.
Растителните съобщества от този клас имат сравнително ограничено разпространение в
границите на НП Рила и прилежащите му територии. Такива характеристики на
разпространението им са характерни за другите райони, в които се развиват (Витоша,
Пирин, Стара планина). Това ги прави редки, както за територията на НП Рила, така и за
територията на цялата страна. Видовият състав включва изключително само типични видове
за растителността. Тази растителност се характеризира с висока степен на естественост и
практически липса на навлизане на антропофитни и инвазивни видове. Силната
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зависимост от режима на овлажнение, определя тяхното развитие или възстановяване след
нарушение само на силно преовлажнени места и край течението на високопланинските
потоци.
Анализ на заплахите и препоръки за природозащитни мерки: При теренните изследвания
през 2015 не са установени съществени неблагоприятни изменения в тази растителност.
Основните заплахи са свързани с два елемента: 1) неблагоприятни промени в
хидрологичния режим (засушаване) както от естествени, климатични причини, така и по
причини от антропогенен характер (например отъпкване при паша от селскостопански
животни) и 2) ограниченото по площ разпространение. Препоръчва се да се ограничи до
минимум навлизането на селскостопански животни във влажните комплекси, част от които
е този тип растителност, с цел ограничаване на отъпкването и засушаването. Включването
на влажните комплекси в зони за ОЧВ ще благоприятства постигането на тези цели и
нужната защита на тези съобщества с ограничено разпространение и много висока
природозащитна стойност.
Съюз Caricion davallianae (Таблица 1, колона 3)
Съюзът обхваща растителността на карбонатните мочурливи места. В Рила, този тип
растителност е сравнително рядък, поради преобладаването на силикатна основна скала.
Развива се предимно в райони със средно мощни и мощни почви, в които се „изолира“
влиянието на скалната основа. Представена е от богатите на видове съобщества от
асоциация Dactylorhizo cordigerae-Eriophoretum latifolii (Фиг. 3). Сред диагностичните видове
за асоциацията с най-висока диагностична стойност за съобществата ѝ в Рила са Philonotis
fontana, Trifolium pratense, Caltha palustris, Alchemilla vulgaris agg., Cynosurus cristatus,
Plagiomnium elatum, Eleocharis palustris. Добре изразено е участието на ливадни видове (от
клас Molinio-Arrhenatheretea). С висока констатнтност са и диагностичните видове за
асоциация Geo coccinei-Sphagnetum contorti, но в съобществата на Dactylorhizo
cordigerae-Eriophoretum latifolii не се срещат торфени мъхове.
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: районът на язовир Белмекен;
между яз. Белмекен и хижа Христо Смирненски; долината на Друшлявица; югозападна
Рила –районът на Голям Мечи връх, северните склонове на вр. Килеро; между Черна места
и Вълча поляна; село Доспей; теренни изследвания 2015 – районът на яз. Белмекен и по
долината на р. Ибър над Радуил.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: D4.1 Rich fens, including eutrophic tall-herb fens and calcareous flushes and soaks
Pal. Hab.: 54.2 Rich fens
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 7230 Alkaline fens/7230 Алкални блата
Червена книга на България т.3: 04D4 Алкални блата и мочурища-Застрашено (EN)
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Фиг. 3 Асоциация Dactylorhizo cordigerae-Eriophoretum latifolii

Съюз Sphagno warnstorfii-Tomenthypnion nitentis (Таблица 1, колона 4)
Съюзът включва богати на видове мочурливи съобщества с калцифилни или калцитолерантни сфагнови мъхове (като Sphagnum contortum, S. teres, S. warnstorfii). Тази
растителност в Рила е представена от една асоциация - Geo coccinei-Sphagnetum contorti.
Най-силен диагностичен вид е Sphagnum contortum, докато Geum coccineum, Parnasia
palustris, Luzula sudetica, Epilobium palustre се срещат и в други растителни типове, найчесто в съобществата на Dactylorhizo cordigerae-Eriophoretum latifolii. Останалите
диагностични видове са значително по-редки.
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: югозападна Рила – седловината
Добро поле, южните склонове на Голям Мечи връх, южните склонове на вр. Марков камък;
районът на яз. Белмекен; районът между Белмекен и Премката; районът между Белмекен
и хижа Христо Смирненски; районът между долината на Черна Места и местн. Вълча
поляна; Говедарци - долината на Черни Искър.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: D2.2. Poor fens and soft-water spring mires-Acid flushes and marshes, dominated by small
sedges and often sphagna
Pal. Hab.: 54.4. Acidic fens
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 7140 Transition mires and quaking bogs/ 7140 Преходни блата
и плаващи подвижни торфища
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Червена книга на България т.3: 03D2 Преходни блата и плаващи подвижни торфищаЗастрашено (EN)
Съюз Caricion canescenti-nigrae (Таблица 1, колона 5)
В този съюз се включват съобщества с умерено богатство на видовия състав, в които
отсъстват типичните калцифилни видове, срещащи се в предходните две асоциации, а се
включват видове, отбягващи екстремно киселите местообитания. От диагностичните видове
на съюза, съгласно литературните източници, в съобществата му в Рила с най-висока
степен на постоянство са Carex nigra и Warnstorfia exannulata, срещащи се във всички
асоциации. Съюзът е с най-голямо разнообразие от типовете съобщества на класа,
представен в Рила с четири асоциации. Съобществата на асоциация Drepanocladetum
exannulati се характеризират с беден видов състав и ясно изразено доминиране на мъхa
Warnstorfia exannulata. Съобществата с участие на Рилската иглика (Primula deorum), се
характеризират и с висока константност на Carex bulgarica, Gentiana pyrenaica, Plantago
gentianoides, Sesleria comosa, като се отнасят към асоциация Primulo exiguae-Primuletum
deorum. Най-широко разпространение имат съобществата от асоциация Primulo exiguaeCaricetum echinatae. За тях е характерна висока константност на видовете Calliergon
sarmentosum, Carex nigra, Pinguicula balcanica, Primula farinosa subsp. exigua, Pseudorchis
frivaldii, Scapania irrigua, Sphagnum platyphyllum, Warnstorfia exannulata, както и слабо
участие на диагностичните видове на предходната асоциация. Съобществата на
асоциация Caricetum nigrae съдържат предимно характерните за съюза и класа видове и
нямат ясни диагностични видове, които да ги отличават от другите асоциации в съюза.
Съобществата на съюза са документирани основно от описания на Roussakova (2000) и
публикувани и непубликувани данни на Hájek & Hájková.
Към този съюз се отнасят и асоциациите Primulo deorum-Caricetum nigrae и PrimuloNardetum strictae, описани от Рила от Roussakova (2000). Характеристиките на тези
асоциации не съответстват на принципите на флористичния подход на Браун-Бланке,
поради което не ги разглеждаме, като част от растителното разнообразие на НП Рила.
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: местн. Топилата; Бели Искър;
Седемте езера; Рибни езера; Мусаленска Бистрица; Реджепица; Мальовица; района на х.
Заврачица; района на Янчов връх; района на Средни връх; Парангалишки преслап;
Казанишка река; района на язовир Белмекен; между Белмекен и Премката; Скакавец;
Орта чал; Студен дол; Сухо било; Водния чал и други; теренни изследвания 2015 – районът
на яз. Белмекен.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: D2.2. Poor fens and soft-water spring mires-Acid flushes and marshes, dominated by small
sedges and often sphagna
Pal. Hab.: 54.4. Acidic fens
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 7140 Transition mires and quaking bogs/ 7140 Преходни блата
и плаващи подвижни торфища
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Червена книга на България т.3: 03D2 Преходни блата и плаващи подвижни торфищаЗастрашено (EN)
Съюз Sphagno recurvi-Caricion canescentis (Таблица 1, колона 6)
Съюзът включва растителността на бедни кисели блата, подхранвани от плитки води, с
ниска концентрация на калций. Характерно е доминирането на торфени мъхове
(Sphagnum sect. Cuspidata) или Polytrichum communae в мъховия етаж и на дребни острици
като Carex echinata и C. nigra в тревния етаж. За територията на НП Рила, наличните
описанията в литературата, отнесени към този съюз, съдържат в много слаба степен
диагностичните видове за съюза. Само единични описания могат със сигурност да се
отнесат към този тип. Установени са три асоциации, от които най-широко
разпространение има асоциация Bruckenthalio-Sphagnetum capillifolii.
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: Рибни езера; ез. Йончево; района
на Славов връх; Седемте езера; Казанишка река; Скакавец; между Белмекен и Премката;
Левеш; теренни изследвания 2015 – районът на яз. Белмекен.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: D2.3 Transition mires and quaking bogs
Pal. Hab.: 54.5 Transition mires
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 7140 Transition mires and quaking bogs/ 7140 Преходни блата
и плаващи подвижни торфища
Червена книга на България т.3: 03D2 Преходни блата и плаващи подвижни торфищаЗастрашено (EN)
3.6.Високотревни съобщества в планинската зона
Клас Mulgedio-Aconitetea обхваща субалпийските съобщества на високи разнотревни и
широколистни храстови видове. Обикновено се развиват в заравнени седловинни безлесни
райони, придържайки се към долините на планинските реки или лавинни просеки, в
ниската част на склоновете. Почвите са влажни и богати на азот. Тази растителност е
характерна за планините на Европа и е широко разпространена и в границите на НП Рила.
Някои от диагностичните видове на класа (например Cirsium appendiculatum, Rumex alpinus,
Petasites albus) са трансгресивни и се срещат в Рила и в съобществата на клас MontioCardaminetea (особенно в съобществата на асоциация Brachythecio rivularisCardaminetum balcanicae). За разлика от крайпоточните съобщества на MontioCardaminetea, при растителността на Mulgedio-Aconitetea участието на мъхове е
ограничено. В същото време, видовете Cirsium appendiculatum, Heracleum verticillatum,
Veratrum album и Telekia speciosa са константи и за асоциация Lerchenfeldio-Pinetum mugo
subass. cirsietosum appendiculati. Основната причина за присъствието на тези основни
видове за клас Mulgedio-Aconitetea в съобществата на клас Vaccinio-Piceetea и по
специално на Pinus mugo, е голямата овлажненост на терените в Рила планина.
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Природозащитна
стойност
(Анализ
на
показателите
рядкост/типичност/естественост/възможности за възстановяване): Средна. Растителните
съобщества от този клас имат сравнително широко разпространение в границите на НП
Рила и прилежащите му територии. Такива характеристики на разпространението им са
характерни за другите райони, в които се развиват (субалпийската зона на високите
планини на България). Това не ги определя, като редки, както за територията на НП Рила,
така и за територията на цялата страна. Видовият състав включва предимно типични видове
за растителността, но обикновено те са обикновени и/или нитрофилни видове, свързани с
антропогенно натоварване. Тази растителност се характеризира със средна степен на
естественост. Има изразена зависимост от режима на овлажнение, което определя
тяхното развитие или възстановяване след нарушение само на преовлажнени места и
край течението на високопланинските потоци.
Анализ на заплахите и препоръки за природозащитни мерки: При теренните изследвания
през 2015 не са установени съществени неблагоприятни изменения в тази растителност.
Основните заплахи са свързани с неблагоприятни промени в хидрологичния режим
(засушаване) както от естествени, климатични причини, така и по причини от антропогенен.
Препоръчва се да се ограничи развитието на тази растителност по антропогенни причини
(особенно на съобществата на съюз Rumicion alpini ), като се ограничи навлизането на
селскостопански животни в тези съобщества.
Съюз Cirsion appendiculati (Таблица 1, колона 7)
Съюзът включва балканските съобщества на класа. Съобществата се развиват по
протеженията на реките в субалпийския и горния планински пояс или в седловинни, влажни
заравнения или на слаби наклони, при влажна почва. Описан е от Horvat et al. (1937) от
Рила, на базата само на две описания. В последствие Roussakova (2000) използва едно от
тези описания и типифицира асоциация Angelico-Heracleetum verticillati. При настоящия
анализ, съобществата на тази асоциация бяха идентифицирани. За тях е характерно
константното участие на Heracleum verticilatum, Veratrum album, Telekia speciosa, в послаба степен на Angelica pančiči, и доминантното участие на Cirsium appendiculatum.
Необходимо е ново типифициране на асоциацията, защото типусното описаниe показва
принадлежност към асоциация Doronico austriacae-Cirsietum appendiculati. Другото
описание от оригиналната диагноза на съюза е използвано за типусно за асоциацията
Doronico austriacae-Cirsietum appendiculati от Čarni et Matevski (2010), за съобщества на
съюза в Южна Македония. В настоящия анализ само описанията на Horvat et al. (1937)
могат да се отнесат към нея, но, считаме, че тази асоциация е разпространена и в
България. Характеризира се с доминантното участие на Cirsium appendiculatum и
Doronicum austriacum. От другите характерни видове за асоциацията в съобществата и в
Рила се срещат Myosotis scorpioides, Milium effusum, Angelica pančiči, Heracleum
verticillatum. В съобществата на тази асоциация отново е характерно доминантното
участие на Балканската паламида, но липсва доминирането на Doronicum austriacum. Към
този съюз се отнасят и съобществата на широколистни храсти край реки от асоциация
Salici-Alnetum viridis, но в тях диагностичните видове на съюза са по-слабо застъпени (Фиг. 4).
Четвъртата асоциация на съюза е Carici-Deschampsietum caespitosae. За нейните
съобщества е характерно доминантната роля на Deschampsia caespitosa и констатното
участие на Carex bulgarica, Plantago gentianoides, Sesleria comosa (видове диагностични за
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ассоциация Primulo exiguae-Primuletum deorum от клас Scheuchzerio-Caricetea nigra),
докато диагностичните за съюз Cirsion appendiculati с константно участие е само Veratrum
album.
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии:река Бистрица; река
Маринковица; река Бели Искър; река Мусаленска Бистрица; река Урдина; река Илийна;
Кобилино бранище; река Марица; Седемте езера; района на Мальовица; Чатма дере;
Джанка; района на х. Скакавица; Студен дол; и други; теренни изследвания 2015 – районът
на яз. Белмекен и по долината на р. Ибър над Радуил.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: Е5.572 Moesian tall herb communities
Pal. Hab.: 37.872 Moesian tall herb communities
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 6430 Hydrophylous tall herb fringe communities of plans and of
mountain to alpine levels/ 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в
планинския до алпийския пояс
Червена книга на България т.3: 30Е5 Крайречни високотревни съобщества в равнинитеУязвимо (VU)
Фиг.4. Асоциация Salici-Alnetum viridis
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Съюз Rumicion alpini (Таблица 1, колона 8)
Съюзът включва съобщества само на една асоциация, характеризиращи се със
значителното участие на нитрофилни видове. Диагностичните видове са Rumex alpinus, Poa
annua,Polygonum aviculare, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium bonus-henricus. За тези
съобщества е характерно присъствиe на нитрофилни видове, и отсъствието на видове,
характерни за Cirsion appendiculati, за разлика от съобществата с доминиране на Rumex
alpinus в южна Македония описани от Čarni et Matevski (2010).
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: река Илийна; Мраморецки
цирцус; река Марица; река Голям Ибър; река Янчова; река Айрян дере; река Уджовица;
района на вр. Топоклия и други; теренни изследвания 2015 – районът на яз. Белмекен и по
долината на р. Ибър над Радуил и други.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: Е5.572 Moesian tall herb communities
Pal. Hab.: 37.872 Moesian tall herb communities
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: - няма
Червена книга на България т.3: - няма
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Philonotidion seriatae

Caricion davallianae

Sphagno warnstorfii-Tomenthypnion nitentis

Caricion canescenti-nigrae

Sphagno recurvi-Caricion canescentis

Cirsion apendiculati

Rumicion alpini

Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae

Caricion remotae

клас

MulgedioAconitetea

MontioCardaminetea

Таблица 1. Синоптична таблица на класовете Montio-Cardaminetea, Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae и MulgedioAconitetea. Видовете растения са представени с процентна константност и са групирани според диагностичната им стойност
за установените асоциации

1

2

3

4

5

6

7

8

съюз
колона (съюз)
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подколона (асоциация)

1.1.

2.1.

3.1.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

брой описания
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Brachythecium rivulare
Stellaria nemorum
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Caltha laeta
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Assoc. Saxifragetum stellaris
Philonotis seriata
Saxifraga stellaris
Epilobium alsinifolium
Epilobium nutans
Silene pusilla
Dicranella palustris
Epilobium anagalidifolium
Assoc. Dactylorhizo cordigeraeEriophoretum latifolii
Philonotis fontana
Trifolium pratense
Dactylorhiza cordigera
Caltha palustris
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Cynosurus cristatus
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Assoc. Drepanocladetum exannulati
Warnstorfia exannulata
Assoc. Primulo exiguae-Caricetum
echinatae
Pinguicula balcanica
Primula farinosa
Sphagnum platyphyllum
Calliergon sarmentosum
Pseudorchis frivaldii
Scapania irrigua
Assoc. Primulo exiguae-Primuletum
deorum
Primula deorum
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canescenti-nigrae и Scheuchzerio
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Carex nigra
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Assoc. Salici-Alnetum viridis
Alnus viridis
Salix silesiaca
Salix caprea
Assoc. Carici-Deschampsietum cespitosae
Deschampsia caespitosa
Assoc. Senecioni-Rumicetum alpini
Rumex alpinus
Senecio rupestris
Poa annua
Chenopodium bonus-henricus
Capsella bursa-pastoris
Polygonum aviculare
Диагностични видове за Class MulgedioAconitetea
Cirsium appendiculatum
Veratrum album
Phleum alpinum
Придружаващи видове, срещащи се в 8
и повече групи (асоциации)
Geum coccineum
Nardus stricta
Festuca rubra
Ligusticum mutellina
Veratrum lobelianum
Potentilla erecta
Luzula alpino-pllosa
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Leontodon autumnalis
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3.7.Мезофилна тревна растителност върху продуктивни терени
Мезофилна тревна растителност
Клас Molinio-Arrhenatheretea включва основно вторична растителност от високопродуктивни
сенокосни ливади, мезофилни пасища и хигрофилна тревна растителност, резултат на
дългогодишна човешка дейност. Този тип растителност заема места на широколистни,
смесени или иглолистни гори и се развива върху богати на хранителни вещества почви
(Rodwell & al. 2002; Hájková & al. 2007; Škodová 2007). Към този клас се отнасят
икономически най-важните тревни растителни съобщества, представени на обширни
площи в Европа (Knapp 1979). Диагностични видове за клас Molinio-Arrhenatheretea са:
Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, Lathyrus pratensis, Festuca rubra, F. pratensis, Cirsium
canum, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Holcus lanatus, Cynosurus
cristatus, Agrostis capillaris, Crepis biennis, Trifolium pratense, Lychnis flos-cuculi и др.
Растителността от класа до ниво съюз е представена в Табл. 2.
Природозащитна стойност (Анализ на показателите рядкост/ типичност/ естественост/
възможности за възстановяване): С малки изключения, клас Molinio-Arrhenatheretea е
представен основно в прилежащи на НП „Рила“ територии, което определя растителността
като такава с висока степен на рядкост в границите на Парка. Тя е с висока степен на
естественост и типичност, а също и с добри възможности за възстановяване.
Анализ на заплахите и препоръки за природозащитни мерки: Основната заплаха за тези
съобщества е настъплението на храстова и горска растителност. За устойчивото
съществуване на тревните фитоценози е необходимо поддържането пасищен и
сенокосен режим. Хигрофилните тревни съобщества са чувствителни към засушаването
на климата и особено към осушаването на почвата с антропогенен характер.
Замърсяването на растителността с ТБО и органика, като резултат от посещението на
недобросъвестни туристи, също е заплаха и води до влошаване на качеството на
природните местообитания.
Разред Molinietalia caeruleae
Разредът обединява хигрофилна тревна растителност от низинния до планински пояси,
развиващи се върху кисели до неутрални почви. Широко разпростране е в Европа.
Обикновено, растителността се ползва сенокосно. При пълно отсъствие на антропогенно
влияние, тези тревни съобщеста често обрастват с видове Salix, Alnus incana и др.
Съюз Calthion palustris
Съюзът обединява полуестествени еутрофни влажни ливади и пасища. Развиват се на
места с повече валежи или на места, характерни със задържането на вода. Като правило,
през лятото водното ниво значително спада, но никога не пресъхват напълно (Hájková & al.
2007). Съобществата са с вторичен произход и в зависимост от начина на
ползване/поддържане може да образува сукцесионни редове със съюз Cynosurion. Ако
пък бъдат изоставени, фитоценозите често пъти обрастват с Filipendula ulmaria.
Диагностични видове за съюза са: Caltha palustris, Galium palustre, Scirpus sylvaticus, Geum
coccineum, Juncus effusus, Oenanthe silaifolia, Epilobium palustre, Poa trivialis и др.
Доминантна позиция обикновено имат някои видове от род Cirsium. Растителността е
установена едва в няколко локалитета в Парка и прилежащи територии. Надморската
височина е в диапазона 1600-1800 м. Общото проективно покритие в ценозите е високо –
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90-100%. За идентифицирането на асоциации са необходими допълнителни теренни
проучвания, с цел събиране на повече фитоценотични описания. По литературни данни
няма нищо налично за територията на Парка. Растителността от съюз Calthion
понастоящем не е включена в Анекс 1 на Европейската директива за хабитатите, нито като
самостоятелен хабитат, нито се споменава в хабитати с кодове 6510 и 7210. За сега, този
тип растителност условно може да бъде отнесен към природно местообитание „6510
Низинни сенокосни ливади“.
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: Регистрирани са няколко
локалитета в Парка и прилежащи територии с растителност, принадлежаща към съюз
Calthion. Те са съсредоточени в югозападната част на Рила, в района на върховете
Деризмийца (югоизточните склонове), Килеро (северните склонове) и Факира (южните
склонове).
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: E3.4 Moist or wet eutrophic and mesotrophic grassland
Pal. Hab.: 37.2 Eutrophic humid grasslands
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 6510 Lowland hay meadows
Червена книга на България т.3: Низинни сенокосни ливади – 15Е2 Застрашен (EN)
Разред Arrhenatheretalia elatioris
Разредът е представен от мезофилна, вторична по произход тревна растителност,
заемаща места на широколистни и иглолистни гори. Видовете, изграждащи сенокосните
ливади от този разред, са разположени в два етажа. Първият етаж е изграден основно от
Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca pratensis и др. Вторият
етаж е представен от видове като Agrostis div. spec., Festuca rubra, Poa pratensis, P. trivialis и
др.
Съюз Cynosurion cristati
Към този съюз се отнасят мезофилни тревни съобщества, подложени на интензивна паша,
коситба и утъпкване, което води до формирането на ниска тревна растителност. Това са
предимно вторични съобщества на мястото на листопадни гори (Knapp 1979). Почвите
обикновено са с неутрална реакция. Този тип растителност може да се развие под
влиянието на земеделски подобрения върху олиготрофни почви. В прилежащи на Парка
територии е установена асоциация Festuco rubrae-Agrostetum capillaris Horvat 1951.
Общото проективно покритие на растителността е между 75 и 90%. Височинен диапазон –
1100-1650 м. Ползването е пасищно и/или сенокосно. Диагностични видове за съюза са:
Cynosurus cristatus, Agrostis capillaris, Leontodon autumnalis, Lotus corniculatis, Rumex
acetosella, Lolium perenne, Rhinanthus minor, Anthoxanthum odoratum и др. Съобществата
обикновено са доминирани от Festuca rubra, Agrostis capillaris или Cynosurus cristatus.
Растителността се отнася към природно местообитание „6520 Планински сенокосни
ливади“.
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: Среща се в прилежащи на Парка
територии – в района на комплекс Мальовица, около селата Говедарци, Маджаре и др.
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Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: E3.4 Moist or wet eutrophic and mesotrophic grassland
Pal. Hab.: 37.2 Eutrophic humid grasslands
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 6510 Lowland hay meadows
Червена книга на България т.3: Низинни сенокосни ливади – 15Е2 Застрашен (EN)
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Таблица 2. Синоптична таблица на клас Molinio-Arrhenatheretea. В таблицата са
представени само видовете с процентна константност >40.
Клас Molinio-Arrhenatheretea
Видове

Разред
Molinietalia

Разред
Arrhenatheretalia

Hypericum maculatum

100

20

Juncus effusus

100

20

Juncus thomasii

100

0

Caltha palustris

100

0

Galium palustre

100

0

Geum coccineum

100

0

Festuca rubra agg.

75

80

Carex pallescens

75

20

Holcus lanatus

75

20

Ranunculus repens

75

20

Potentilla erecta

75

20

Deschampsia caespitosa

75

20

Myosotis nemorosa

75

0

Oenanthe silaifolia

75

0

Scirpus sylvaticus

75

0

Hieracium caespitosum

75

0

Poa trivialis

75

0

Epilobium palustre

75

0

Cruciata glabra

75

0

Lathyrus pratensis

75

0

Mentha longifolia

75

0

Plagiomnium affine

75

0

Cynosurus cristatus

50

80

Stellaria graminea

50

60

Nardus stricta

50

40

Carex echinata

50

20

Agrostis canina

50

20

Filipendula ulmaria

50

0

Luzula sudetica

50

0

Alchemilla glabra

50

0

Parnassia palustrs

50

0

Съюз Calthion palustris
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Calliergonella cuspidata

50

0

Ranunculus nemorosus

50

0

Carex nigra
Съюз Cynosurion cristati

50

0

Agrostis capillaris

25

100

Taraxacum officinale

0

100

Alchemilla viridiflora

0

100

Poa pratensis

0

100

Carex ovalis

25

80

Festuca pratensis

25

80

Achillea millefolium

0

80

Trifolium pratense

0

80

Lotus corniculatus

0

80

Cerastium holosteoides

0

80

Ranunculus polyanthemos

0

80

Leontodon autumnalis

0

80

Plantago major

0

60

Potentilla argentea

0

60

Hypericum perforatum

0

60

Plantago lanceolata

0

60

Trifolium repens

0

60

Rumex acetosella

0

60

Veronica serpyllifolia

0

60

Carex hirta

25

40

Prunella vulgaris

25

40

Galium verum

25

40

Poa bulbosa

0

40

Festuca valesiaca

0

40

Lolium perenne

0

40

Lychnis flos-cuculi

0

40

Ranunculus acris

0

40

Geum urbanum

0

40

Convolvulus arvensis

0

40

Trifolium dubium

0

40

Hypochaeris radicata

0

40

Rhinanthus minor

0

40

Poa compressa

0

40

Vicia grandiflora

0

40
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Trifolium campestre

0

40

Rhinanthus rumelicus

0

40

Trifolium alpestre

0

40

Dactylis glomerata

0

40

Anthoxanthum odoratum

0

40

Rorippa thracica

0

40

Alopecurus pratensis

0

40

Carum carvi

0

40

Bromus mollis

0

40

Poa annua

0

40
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3.8.Растителност развиваща се край преспи и топящи се снегове
Растителността, отнасяща се към клас Salicetea herbaceae е разпространена в негативни
релефни форми, в които се задържа най-дълго веме снежна покривка. Характерна
особеност е изобилието на мъхове и лишеи, които са адаптирани към специфичните
екологични условия – дебелина и продължително задържаане на снежната покривка,
висока почвена влажност и слаба степен на флуктоации на температурата на почвата
през годината. Характерни видове за тези територии са Salix herbacea, Omalotheca supinа,
Ranunculus crenatus, Cerastium cerastoides, Arenaria biflora и др. В рамките на класа са
установени два съюза - Salicion herbaceae и Salicion retusae. Според Russakova (2000) в
Salicion herbaceae се включват 8 различни асоциации, докато в Salicion retusae е развито
само едно съобщество доминирано от Salix retusa и Salix reticulata. Съобществата на този
клас се характеризират с наличие на типични аркто-алпийски видове, между които и
редица глациални реликти, което ги прави ценни от консервационна гледна точка.
Природозащитна
стойност
(Анализ
на
показателите
рядкост/типичност/естественост/възможности за възстановяване): Висока. Растителните
съобщества от този клас имат ограничено разпространение в границите на НП Рила и
прилежащите му територии. Подобни съобщества се срещат в Пирин планина и Витоша.
Това ги определя, като редки, както за територията на НП Рила, така и за територията на
цялата страна. Видовият състав включва предимно типични видове за растителността. Тази
растителност се характеризира с висока степен на естественост. Има изразена
зависимост от режима на овлажнение, което определя тяхното развитие или
възстановяване след нарушение само на преовлажнени места и край бавно топящи се
преспи.
Анализ на заплахите и препоръки за природозащитни мерки: При теренните изследвания
през 2015 не са установени съществени неблагоприятни изменения в тази растителност.
Основните заплахи са свързани с неблагоприятни промени в хидрологичния режим
(засушаване) както от естествени, климатични причини, така и по причини от антропогенен.
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: Растителността от съюза е
съсредоточена в алпийския пояс на Парка
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: F2.111 Alpic acid dwarf willow snow-patch communities
Pal. Hab.: 36.1112 Alpic acid dwarf willow snow-patch communities
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands
Червена книга на България т.3: Алпийски ацидофилни съобщества от тревиста върба (Salix
herbacea) – 01F2 Застрашен (EN)
3.9.Алпийски тревни съобщества на силикатни терени
Клас Juncetea trifidi е представен основно от първична (климаксна) тревна растителност в
алпийския и отчасти в субалпийския пояс на Рила. Обикновено се развива върху плитки и
скелетни почви, с незначителна мощност – до около 10 см и с различни по големина
скални късове. Подпочвената скала е силикатна. Растенията формират туфи, което е
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обусловено от климатичните особености на алпийския пояс. В зависимост от локалните
микроклиматични условия, този тип растителност може да се среща и на по-малка
надморска височина – в субалпийския пояс. Като цяло е разпространена в диапазона
1900–2800 м.н.в. Развива се при различни изложения, наклона е между 5 и 40°, рядко повече.
Растителността обикновено е отворена, но като цяло общото проективно покритие силно
варира – от 30 до 90%, в редки случаи достига и до 100%. Тези съобщества участват във
формирането на природно местообитание „6150 Силикатни алпийски и бореални тревни
съобщества“, „6230 Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в
планините“, „62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества“ и „8110 Силикатни
сипеи от планинския до снежния пояс“. Площите, на които е представено всяко от тези
местообитания, в повечето случаи варира от порядъка на няколко хектара. На по-големи
площи се образуват комплекси с други местообитания – „4060 Алпийски и бореални
ерикоидни съобщества“, „4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo“ и др. Диагностични
видове за клас Juncetea trifidi са: Juncus trifidus, Sesleria comosa, Campanula alpina, Dianthus
microlepis, Carex curvula, C. kitaibeliana, Festuca airoides, F. riloensis, Agrostis rupestris, Potentilla
ternata, Primula minima, Poa media, Scleranthus neglectus, Ranunculus montanus, R. crenatus,
Alopecurus gerardii, Crocus veluchensis, Luzula italica, Cetraria islandica, Veronica bellidioides,
Hieracium alpicola gr., Omalotheca supia. Като доминантни водове се явяват: Carex curvula,
Nardus stricta, Festuca valida, F. airoides, F. paniculata, F. riloensis, F. picturata, Sesleria comosa,
Campanula alpina, Agrostis rupestris и др. Растителността от класа до ниво съюз е
представена в Табл. 3.
Природозащитна стойност (Анализ на показателите рядкост/ типичност/ естественост/
възможности за възстановяване): Клас Juncetea trifidi е добре представен в НП „Рила“,
което определя растителността като такава с ниска степен на рядкост. В по-голямата си
част тя е с висока степен на естественост и типичност и с добри възможности за
възстановяване. Като растителност с ниска степен на естественост могат да се посочат
съобществата доминирани от картъл, тъй като те са се формирали в миналото в резултат
на интензивна паша, т. е. те имат антропогенен произход.
Анализ на заплахите и препоръки за природозащитни мерки: Във високопланинската
безлесна зона, тревната растителност е стабилна и заплахите са относително малко. Един
от основните фактори, внасящи нарушения в растителността е антропогенния натиск –
туристопотока. Това неминуемо води до замърсяване на природните местообитания с ТБО
и органика. Друга заплаха е осъществяването на интензивна паша. В този случай се
наблюдава т. нар. пасищна дигресия, която води до влошаване на природните
местообитания. При тревната растителност, развиваща се в рамките на субалпийския
пояс, заплахите са повече. Освен споменатите по-горе, тук има реална заплаха от
настъпление на храстова растителност в някои тревни съобщества. Това са естествено
протичащи сукцесионни процеси в растителността. Основно са застрашени
местообитанията „6230 Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в
планините“ и „62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества“. Това се наблюдава
при пълно отсъствие на антропогенно влияние, напр. при преустановяване на пашата и
коситбата. От друга страна, прекомерната паша също може да доведе до влошаване на
състоянието на местообитанията/растителността. Прекомерното изпасване и отъпкване
води намаляване на биологичното разнообразие в тревните съобщества. За устойчивото

38
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

съществуване на тревните фитоценози, в рамките на субалпийския пояс, е необходимо
поддържането умерен пасищен и/или сенокосен режим.
Разред Festucetalia spadiceae
В европейски мащаб, разредът обединява богата на видове ацидофина тревна
растителност от субалпийския и алпийски пояси. Съобществата са съставени от туфести
растения, развиващи се на по-плитки и добре развити мезотрофни почви. На Рила е
представен един съюз от разреда – Festucion pictae.
Съюз Festucion pictae
Това е растителност от високотревни съобщества, развиваща се на полустабилирирани
силикатни сипеи с участието на Festuca picturata. Разпространена е в субалпийския и
алпийския пояси – от 2200 до 2600 м.н.в. Почвената покривка е оскъдна и с голямо
количество скални излази, но с наличие на достатъчно влага. Съюзът е представен с една
асоциация – Festucetum pictae Domin 1931 (Roussakova 2000). Според някои автори, този
съюз се класифицира към клас Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948 и разред Androsacetalia
alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926 (Simon 1958; Roussakova 2000; Simon & Tamás 2012).
Растителността е отворена, като общото проективно покритие варира в границите 40-80%.
Изложението е източно, западно или северно, наклона е от 20 до 40°. Диагностични видове
за съюза в Рила планина са: Festuca picturata, Achillea clusiana, Luzula alpino-pillosa, Bartsia
alpina, Bryum capillare, Ligusticum mutellina, Pohlia nutans, P. cruda, Saxifraga rotundifolia,
Gentiana punctata, Jasione bulgarica, Geum montanum, Doronicum columnae, Marsupella
emarginata. Доминантни видове са: Festuca picturata, Achillea clusiana, Luzula alpino-pillosa и
Poa media. Съобществата се отнасят към природно местообитание „8110 Силикатни
сипеи от планинския до снежния пояс“.
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: Среща се в района на Седемте
езера, Рибни езера, Мальовица, Мусаленска бистрица, Заврачица, Маринковица и др.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: Н2.3 Temperate-montane acid siliceous screes
Pal. Hab.: 61.1 Alpine and northern siliceous screes
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 8110 Siliceous scree of the montane to snow levels
Червена книга на България т.3: Алпийски ацидофилни тревни съобщества – 22Е4 Уязвим
(VU)
Разред Seslerietalia comosae
Разредът обединява ацидофилна тревна растителност от субалпийския и алпийски пояси.
Разпространен е само на Балканския полуостров – ендемичен разред. На Рила са
представени три съюза от разреда – Poion violaceae, Potentillo ternatae-Nardion strictae и
Seslerion comosae.
Съюз Poion violaceae
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Растителността е съставена от ацидофилни високотревни съобщества от субалпийския
(основно) до алпийския пояси. Почвената покривка е добре развита, суха. Често пъти
образува комплексна растителност с храстови фитоценози – Juniperus sibirica, Pinus mugo,
Chamaecytisus absinthioides. За Рила се посочват следните асоциации: Festucetum vallidae
Horvat & al. 1937, Festucetum paniculatae Horvat 1936, Campanulo-Caricetum curvulae
Roussakova in Tzonev & al. 2009 (Horvat & al. 1937; Roussakova 2000; Tzonev & al. 2009).
Растителността обикновено е отворена до полуотворена, с общо проективно покритие
между 60 и 90%, по-рядко ценозите на Festuca valida са с ОПП 100%. Развива се в
диапазона 1900-2700 м.н.в. Изложението най-често е с южна компонента, като наклона
варира в големи граници – от 5 до 60°, обикновено на подветрени склонове. Диагностични
видове за съюза са: Bellardiochloa variegata (=Bellardiochloa violacea, Poa violacea, Festuca
poaeformis), Festuca valida, F. paniculata, Dianthus tristis, Chamaecytisus absinthioides,
Hieracium sparsum, Carduus kerneri, Acinos alpinus, Silene roemeri, Centaurea napulifera, C.
uniflora, Rumex acetosella, Stipa pennata, Hypericum richeri, Thymus moesiacus. Доминантни
видове в съобществата са: Festuca valida, F. paniculata, Campanula alpina, Carex curvula,
Calamagrostis arundinaceae, Nardus stricta. От мъховата флора, с по-голямо покритие е
Polytrichum piliferum. Съобществата се отнасят към природно местообитание „62D0 Оромизийски ацидофилни тревни съобщества“ и отчасти към „6150 Силикатни алпийски и
бореални тревни съобщества“.
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: Растителността от съюза е широко
разпространена в границите на Парка – в субалпийския и алпийски пояси.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: Е4.39 Oro-Moesian acidophilous grassland, Е4.32 Oroboreal acidocline grasslands
Pal. Hab.: 36.39 Oro-Moesian acidophilous grasslands, 36.32 Oroboreal acidocline grasslands
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 62D0 Oro-Moesian acidophilous grasslands, 6150 Siliceous
alpine and boreal grasslands
Червена книга на България т.3: Алпийски ацидофилни тревни съобщества – 22Е4 Уязвим
(VU)
Съюз Potentillo ternatae-Nardion strictae
Растителността е представена от ксерофилни до ксеромезофилни ацидофилни тревни
съобщества в субалпийския и алпийски пояси. Високото обилие на картъл (Nardus stricta)
се дължи на интензивна паша и отъпкване – т. нар. пасищна дигресия. Образува
сукцесионни серии със съюз Seslerion comosae Horvat 1935. Съюзът е описан от Simon по
материали събрани от Пирин планина през 1954 година (Simon 1958) с оригинално
заглавие Potentillo (ternatae)-Nardion Simon 1957, като автора го отнася към разред
Nardetalia strictae и клас Nardo-Callunetea (както и много други изследователи след него:
Horvat & al. 1974; Dihoru 1975; Mišić & al. 1978; Pop & al. 1988, 2002; Sanda & al. 1997; Kojić & al.
1997, 1998, 2004; Mihăilescu 2001; Grigoriu & Alda 2004; Niculescu 2004; Sarbu & al. 2004).
Според нас описанията на Simon (1958) не може по никакъв начин да се отнесат към
разред Nardetalia strictae и клас Nardo-Callunetea, поради очевидното отсъствие на
диагностични видове за разреда и класа. Не без основание Boşcaiu 1971, Coldea 1990,
Roussakova 2000, Devillers & Devillers-Terschuren 2001, Rodwell & al. 2002 и Chifu & al. 2006
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отнасят съюза към клас Juncetea trifidi. Това създава значително объркване у
фитоценолозите, при което различните автори интерпретират съюза нееднозначно. Velev &
Apostolova (2009) реферират всичката достъпна литература, в която се споменава съюз
Potentillo ternatae-Nardion strictae и представят синтасксономичен синопсис, в който
асоциациите са подредени в хронологичен ред. Литературния преглед показа, че съюзът
се подчинява на различни разреди и класове от различните автори. Също така прави
впечатление, че отнесените към съюза асоциации (22 бр.) се различават твърде много по
екологични характеристики. Според Кода за фитосоциологична номенклатура (ICPN), съюз
Potentillo ternatae-Nardion strictae Simon 1958 може да се разглежда като nomen ambiguum
(Weber & al. 2000). За сега, по чисто номенклатурни причини, по-коректно е да си остане в
рамките на клас Juncetea trifidi Hadač in Klika & Hadač 1944, където категорично
принадлежи типусната му асоциация – Campanulo alpinae-Nardetum strictae (Simon 1958)
Velev & Apostolova 2009 (Velev & Apostolova 2009).
Растителността е полуотворена до затворена, като общото проективно покритие най-често
варира в диапазона 80-100%. Развива се от 2000 докъм 2600 м.н.в. Изложението е
разнообразно, с наклон най-често между 5 и 30°. За Рила се посочват следните
асоциации: Seslerio-Caricetum bulgaricae Roussakova in Tzonev & al. 2009, Nardo-Caricetum
bulgaricae Roussakova in Tzonev & al. 2009, Festuco-Nardetum strictae Roussakova in Tzonev &
al. 2009, Carici-Festucetum microphyllae Roussakova 2000, Diantho-Nardetum strictae
Roussakova in Tzonev & al. 2009, както и някои съобщества с доминиране на Poa media
(Roussakova 2000; Tzonev & al. 2009). Много е вероятно и присъствието и на асоциация
Campanulo alpinae-Nardetum strictae (Simon 1958) Velev & Apostolova 2009. Диагностични
видове за съюза са: Potentilla ternata, Carex umbrosa, Gentianella bulgarica, Hieracium
hoppeanum gr., Crocus veluchensis, Nardus stricta, Jasione bulgarica, Festuca nigrescens,
Ranunculus montanus, Poa media. Доминантни видове в съобществата са: Nardus stricta,
Festuca nigrescens, F. airoides. Растителността се отнася към природно местообитание
„6230 Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините“.
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: Растителността от съюза е
съсредоточена основно в субалпийския пояс на Парка, като е представена с множество
локалитети.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: Е4.31 Alpic [Nardus stricta] swards and related communities
Pal. Hab.: 36.31 Alpic mat-grass swards and related communities
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 6230* Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in
mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe).
Червена книга на България т.3: Субалпийски ацидофилни мезофитни тревни съобщества
предимно от картъл (Nardus stricta) – 22Е4 Уязвим (VU)
Съюз Seslerion comosae
Съюзът е представен от климаксна ацидофилна и психрофитна тревна растителност,
развиваща се в алпийския пояс. Обикновено заема билни и наветрени части, на места
където не е възможно развитието на храстова растителност. Почвите са скелетни, плитки,
често пъти с много скални излази. Растителността е отворена до полуотворена и общото
проективно покритие рядко надхвърля 90%. Във височинно направление заема диапазона от
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2500 докъм 2800 м.н.в. Изложението е разнообразно, а наклона е основно между 5 и 40°.
Фитоценозите на съюз Seslerion comosae образуват сукцесионни серии с тези на съюз
Potentillo ternatae-Nardion strictae Simon 1958. За Рила се посочват следните асоциации:
Agrostio-Seslerietum comosae Horvat & al. 1937, Carici-Festucetum riloensis Horvat & al. 1937
(Horvat & al. 1937; Roussakova 2000). Диагностични видове за съюз Seslerion comosae в Рила
са: Sesleria comosa, Hieracium alpicola gr., Carex curvula, Dianthus microlepis, Festuca riloensis,
F. airoides, Antennaria dioica, Cetraria islandica, Cladonia pyxidata agg. Доминантни са
видовете: Carex curvula, Sesleria comosa, Vaccinium uliginosum, Festuca airoides, F. riloensis,
Agrostis rupestris, Primula minima, от лишейната флора с по-голямо обилие се явява Cetraria
islandica. Тези съобщества формират природно местообитание „6150 Силикатни алпийски
и бореални тревни съобщества“.
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: Растителността от съюза е
съсредоточена основно в алпийския пояс на Парка, като е представена с множество
локалитети.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: Е4.39 Oro-Moesian acidophilous grassland, Е4.32 Oroboreal acidocline grasslands
Pal. Hab.: 36.39 Oro-Moesian acidophilous grasslands, 36.32 Oroboreal acidocline grasslands
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 62D0 Oro-Moesian acidophilous grasslands, 6150 Siliceous
alpine and boreal grasslands
Червена книга на България т.3: Алпийски ацидофилни тревни съобщества – 22Е4 Уязвим
(VU)

3.10.Тревни съобщества доминирани от картъл върху кисели почви
В европейски мащаб, Клас Calluno-Ulicetea обединява ацидофилна тревна растителност
и съобщества от дребни храстчета, разпространена от низините до планинския пояс. В
рамките на НП „Рила“ е представен само един съюз – Nardion strictae. Диагностичните
видове за класа и съюза са представени в Табл. 3.
Природозащитна стойност (Анализ на показателите рядкост/ типичност/ естественост/
възможности за възстановяване): Растителността от клас Calluno-Ulicetea в НП „Рила“
може да се определи като такава със средна степен на рядкост. Тя е с ниска степен на
естественост, тъй като е резултат на пасищна дигресия. Същевременно е с висока степен
на типичност и като цяло е с добри възможности за възстановяване.
Анализ на заплахите и препоръки за природозащитни мерки: Основната заплаха за тези
съобщества е настъплението на храстова и горска растителност. Това са естествено
протичащи сукцесионни процеси в растителността, които се наблюдават при
преустановяване на антропогенното влияние – в случая на пашата. За устойчивото
съществуване на тревните фитоценози от съюз Nardion е необходимо поддържането на
умерен пасищен режим. По принцип, доминантната позиция на картъла е един много
стабилна фаза, но при установяването на един умерен пасищен режим, е възможно
неговата доминантна позиция да отслабне и това да доведе до нарастване на
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биоразнообразието в тези съобщества. Замърсяването на растителността с ТБО, като
резултат от преминаването на недобросъвестни туристи, също е заплаха и води до
влошаване на качеството на природните местообитания.
Разред Nardetalia strictae
Тук се отнасят мезофилни и ксеромезофилни, обикновено доминирани от картъла (Nardus
stricta) фитоценози, развиващи се върху олиготрофни почви.
Съюз Nardion strictae
Макар и с ограничено разпространение, в Парка се наблюдават ксеромезофилни и
мезофилни тревни съобщества с доминиране на картъл, върху добре развита почва. Някои
от фитоценозите са богати на видове, но има и такива, които са много бедни – под десет
вида на площ от 16 кв.м. Съобществата са затворени, като общото проективно покритие
често достига до 100%. Срещат на места с по-слаб наклон – докъм 15°. Тази растителност
за момента остава с неясен синтаксономичен статус. Освен едификаторния вид – Nardus
stricta, се срещат още Agrostis capillaris, Ranunculus montanus, Festuca nigrescens, Тrifolium
repens ssp. orbelicum, T. prаtense, Veronica rhodopea, Lerchenfeldia flexuosa, Linum capitatum,
Veratrum album, Campanula patuta ssp. epigea, Hieracium hoppeanum, Carex ovalis, Prunella
vulgaris и др. В някои от съобществата се открива и Potentilla ternata, но това само по себе
си не е достатъчно те да бъдат отнесени към съюз Potentillo ternatae-Nardion strictae.
Разпространени са на границата на иглолистния със субалпийския пояс – в диапазона
1800-2200 м.н.в. Характерни са с това, че при тях липсват диагностичните видове за клас
Juncetea trifidi, индикиращи алпийския характер на растителноста, а именно Juncus trifidus,
Sesleria comosa, Campanula alpina, Dianthus microlepis, Carex curvula, Festuca airoides,
Agrostis rupestris, Primula minima и др. Допълнителни проучвания са необходими за вземане
на окончателно синтаксономично решение. За да бъде отбелязано присъствието на тези
съобщества в Парка и за да не ги неглижираме, за сега, условно ги отнасяме към
асоциация Nardetum strictae sensu lato и съюз Nardion strictae. В някои от съобществата се
среща и Bellardiochloa variegata. Много е вероятно, някои от тях да образуват сукцесионни
редове с ценозите на съюз Poion violaceae Horvat 1937 и да са резултат на пасищна
дигресия. Тук трябва да се спомене, че Rodwell & al. (2002) поставят съюз Nardion strictae в
разред Festucetalia spadiceae, клас Juncetea trifidi. В България съобществата на Nardus
stricta под горната граница на гората са отнесени към съюз Nardion strictae Br.-Bl. 1926
(Meshinev & al. 2005; Василев 2013) и съюз Violion caninae Schwickerath 1944 (Pedashenko &
al. 2013), а тези над горната граница към съюз Potentillo ternatae – Nardion strictae Simon
1958 (Simon 1958; Roussakova 2000; Пачеджиева 2011).
Разпространение в НП Рила и прилежащите територии: Растителността от съюз Nardion
strictae е с по-ограничено разпространение, в сравнение със съобществата на картъла от
съюз Potentillo ternatae – Nardion strictae. Картълови фитоценози от съюз Nardion могат да
се наблюдават около язовир Белмекен, м. Врановище, м. Марина вапа, северните
склонове на вр. Черната скала, южните склонове на вр. Мусанов чал, по долината на Крива
река, м. Суфан дере и др.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: Е4.31 Alpic [Nardus stricta] swards and related communities
Pal. Hab.: 36.31 Alpic mat-grass swards and related communities
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EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 6230* Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in
mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe).
Червена книга на България т.3: Субалпийски ацидофилни мезофитни тревни съобщества
предимно от картъл (Nardus stricta) – 22Е4 Уязвим (VU)
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Таблица 3 Синоптична таблица на клас Juncetea trifidi и клас Calluno-Ulicetea.
В таблицата са представени само видовете с процентна константност >20
Клас
CallunoUlicetea

Клас Juncetea trifidi

Видове
1

2

3

4

Festuca picturata

100

12

.

1

.

Poa media

80

52

75

36

48

Geum montanum

80

30

52

23

60

Achillea clusiana

75

8

3

1

8

Ligusticum mutellina

75

4

16

4

8

Sesleria comosa

65

53

56

88

.

Anthoxanthum odoratum

55

41

34

2

28

Jasione bulgarica

55

14

41

5

12

Potentilla ternata

55

28

51

41

56

Luzula alpino-pllosa

55

.

.

.

.

Polytrichum piliferum

50

16

30

32

.

Leontodon rilaensis

50

21

28

23

32

Juncus trifidus

45

14

13

50

.

Carex bulgarica

45

13

51

23

.

Arenaria biflora

45

3

.

3

4

Taraxacum apenninum

45

11

3

1

.

Saxifraga rotundifolia

40

.

.

.

.

Veratrum album

35

24

28

.

68

Campanula alpina

35

31

39

92

.

Ranunculus montanus

30

14

46

3

88

Dianthus microlepis

30

34

44

84

.

Alopecurus riloensis

30

.

.

1

4

Doronicum columnae

30

.

.

.

.

Geum bulgaricum

30

2

.

.

.

Gentiana punctata

30

3

.

.

.

Alopecurus gerardii

25

4

3

2

.

Vaccinium myrtillus

25

17

.

1

.

Bartsia alpina

25

2

.

.

.

Plantago atrata

20

1

8

.

4

Racomitrium canescens

20

.

8

.

.

5

Съюз Festucion pictae
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Omalotheca supina

20

19

7

23

4

Plantago gentianoides

20

.

7

1

4

Pedicularis verticillata

20

10

2

6

.

Vaccinium uliginosum

20

2

.

12

.

Poa cenisia

20

.

.

.

.

Sanionia uncinata

20

.

.

.

.

Dicranum scoparium
Съюз Poion violaceae

20

.

.

2

.

Festuca valida

10

69

3

.

24

Lerchenfeldia flexuosa

5

42

13

8

12

Crocus veluchensis

5

37

66

22

8

Festuca paniculata

.

37

3

.

.

Hieracium hoppeanum

.

31

34

.

40

Carex kitaibeliana

.

29

5

22

.

Dianthus tristis

.

29

.

5

.

Acinos alpinus

.

26

7

.

8

Carex curvula

5

25

13

80

.

Juniperus sibirica

5

25

.

23

.

Hypericum richeri s. grisebachii

.

25

.

.

4

Hieracium sparsum

.

24

2

.

.

Agrostis rupestris
Съюз Potentillo ternatae-Nardion
strictae

15

21

38

47

.

Nardus stricta

10

21

100

15

100

Festuca nigrescens

5

3

48

.

88

Festuca airoides

5

8

46

60

.

Gentianella bulgarica

.

3

34

12

16

Juniperus sibirica

.

3

33

.

.

Cetraria islandica

.

5

31

49

.

Luzula sudetica

5

5

26

1

40

Campanula patula s. abietina

.

4

21

.

.

Luzula italica

.

14

20

40

.

Antennaria dioica
Съюз Seslerion comosae

5

2

20

25

8

Festuca riloensis

15

.

.

51

.

Hieracium alpicola gr.

.

1

.

46

4

Avenula versicolor

5

6

15

33

.

Primula minima

.

3

.

26

.
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Scleranthus neglectus

.

17

18

25

.

Veronica bellidioides

5

8

5

24

.

Ranunculus crenatus

15

9

2

24

.

Cladonia species
Съюз Nardion strictae

.

13

13

23

.

Trifolium repens s. orbelicum

.

1

.

.

84

Agrostis capillaris

.

3

.

.

60

Trifolium pratense

.

1

8

.

56

Campanula patula s. epigaea

.

5

.

.

52

Euphrasia minima

10

7

16

14

44

Linum capitatum

.

2

.

.

44

Thymus species

.

.

.

.

44

Deschampsia caespitosa

5

1

11

1

40

Veronica chamaedrys

.

7

.

.

36

Veronica rhodopea

.

.

.

.

32

Verbascum longifolium s. pannosum

.

1

.

.

28

Phleum alpinum

5

.

.

.

28

Alchemilla catachnoa

.

.

.

.

28

Hypericum tetrapterum

.

.

.

.

28

Thlaspi alpinum

.

3

.

.

24

Poa chaixii

.

2

.

.

24

Carex ovalis

.

.

.

.

24

Bellardiochloa violacea

.

19

18

3

20

Viola dacica

.

17

10

.

20

Rumex acetosella

.

11

.

.

20

Omalotheca sylvatica

.

.

.

.

20

Euphrasia hirtella

.

.

.

.

20

47
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

3.11.Широколистни листопадни гори
Широколистните листопадни гори попадат в границите на 2 класа - Quercetea pubescenti
и Querco-Fagetea. Горите доминирани от зимен дъб се класифицират към клас Quercetea
pubescentis и съюз Quercion petraeae. Тези гори се срещат на по-ниска надморска
височина, по слабо до средно-наклонени терени и плитки до средномощни почви (по
поречието на р. Благоевградска Бистрица, билото между реките Белишка и Драглишка и
др.). Склоновете са преобладаващо припечни, често с южно изложение или южна
компонента. Това създава и по-ксерофитни условия, в сравнение с останалите типове гора
в парка. В дървесния етаж доминиращ вид е Quercus daleschampii, като общото му
проективно покритие е 60-80%. Срещат се също и Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Fraxinus
excelsior, Acer hyrcanum, Tilia cordata. Липсата на пълна склопеност създава благоприятни
условия за разпространението, както на сциофилни, но така също и на хелиофилни
видове. Това е и причината от всички типове гора, които се срещат в парка, горите на
зимния дъб да имат най-голямо видово разнообразие. Храстовият етаж е с проективно
покритие 10-20%, като в състава му участва освен подраста на горепосочените видове, но
така също и Chamaecytisus absinthoides, Rosa sp., Prunus spinosa. Тревният етаж е добре
формиран и с високо проективно покритие – 65-90%. Видовете с по-високо обилие и
покритие са Festuca heterophylla, Dactylis glomerata, Poa nemoralis, Brachypodium
sylvaticum, Geranium sanguineum, Veronica chamaedrys.
Природозащитна стойност (Анализ на показателите рядкост/ типичност/ естественост/
възможности за възстановяване): Дъбовите гори са по принцип редки за парка. Те са
развити при най-ниски надморски височини. Почти всички са повлияни от стопанското
ползване в миналото и имат издънков характер. Възстановяването им е бавно, но при
подходящо стопанисване и липса на сечи, в бъдеще постепенно ще се превръщат в
семенни гори.
Анализ на заплахите и препоръки за природозащитни мерки: Фитоценозите от този тип са в
добро състояние и понастоящем не са установени фактори, които да оказват
неблагоприятно въздействие.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: G1.A322 Dacio-Moesian hornbeam forests
Pal. Hab.: 41.A22 Dacio-Moesian hornbeam forests
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 9170 Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests
Червена книга на България т.3: Планински гори от габър (Carpinus betulus) и горун (Quercus
dalechampii) – 27G1 слабо засегнати (NT)
Буковите гори са отнесени към клас Querco-Fagetea и са с широко разпространение на
територията на парка, като синтаксономично се отнасят към съюзите Luzulo-Fagion
sylvaticae и Fagion sylvaticae. Съюз Fagion sylvaticae е по-широко разпространен на
територията на парка, като включва горите, които се развиват върху почви с неутрална или
близка до нея почвена реакция. В границите на съюза е установена асоциация AsperuloFagetum sylvaticae. Тази растителност се среща при мезофитни и мезо-ксерофитни
условия, преобладаващо по наклонени терени, с наклон на склона до 25-30 о и северна
компонента. Почвите са средно-мощни, понякога с високо съдържание на скелетен
материал. Основната скала е силикат. Доминантен вид е бука, като общата склопеност
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на дървесния етаж е 80-100%. Преобладаващо съобществата са монодоминантни, а в поредки случаи се формират смесени фитоценози с Picea abies, Pinus peuce, Abies alba. В
храстовия етаж участва основно подраста на същите видове, като проективното му
покритие е до 20%. Тревният етаж е с проективно покритие 20-60%, а основните
ценообразуватели са Galium odoratum, Cardamine bulbifera, Geranium macrorrhizum, Melica
uniflora, Euphorbia amygdaloides, Mercurialis perennis.
Природозащитна стойност (Анализ на показателите рядкост/ типичност/ естественост/
възможности за възстановяване): Горите от този тип са добре запазени, елитни, а
средната им възраст е 120 г. Те са естествени и типични за парка.
Анализ на заплахите и препоръки за природозащитни мерки: При теренните проучвания
през 2015г не са установени фактори, които да оказват отрицателно въздействие. Заплаха
за този тип гори е стопанската им експлоатация, затова препоръчваме да не се провеждат
стопански сечи в неутрофилните букови гори.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: G1.6922 Southeastern Moesian neutrophile beech forests
Pal. Hab.: 41.19221 South-eastern Moesian bedstraw-beech forests
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 9130 Asperulo-Fagetum beech forests
ЧЕРВЕНА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ Т.3: НЕУТРОФИЛНИ БУКОВИ ГОРИ – 09G1 СЛАБО ЗАСЕГНАТИ (NT)
Съюз Luzulo-Fagion sylvaticae е с по-ограничено разпространение, като включва
ацидофилни букови гори. Формират се и широколистно-иглолистни фитоценози, в които
букът е доминант, а субдоминанти са Abies alba, Picea abies. В дървесния етаж участват и
Pinus sylvestris, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Populus tremula. Общото проективно
покритие на дървесния етаж е 90-100%. В храстовия етаж участва подраста на същите
видове, както и ниски храсти, като Vaccinium myrtillus, Juniperus sibirica. В тревния етаж
видове с по-високо обилие и покритие са Luzula luzoloides, L. sylvatica, Lerchenfeldia
flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Oxalis acetosella, Hieracium gentile, Geranium
macrrorhizum. Проективното покритие на тревния етаж е до 20%. Участието на мъховете и
лишеите е преобладаващо 10-20%, като видовете с по-високо обилие и покритие са
Polytrichum juniperinum, Leucobryum glaucum, Homalothecium lutescens, Brachytheciastrum
velutinum.
С по-ограничено разпространение са съобществата на бука с обикновената елата.
Смесените ценози с обикновенната ела се формират в зоните на контакт между
иглолистните и буковите гори и имат различен размер и обхват.
Природозащитна стойност (Анализ на показателите рядкост/ типичност/ естественост/
възможности за възстановяване): Горите от този тип са добре запазени, с възраст над 100
години. Те са естествени и типични за парка. Заслужават внимание смесенитегори с ела,
които също са много типични.
Анализ на заплахите и препоръки за природозащитни мерки: При теренните
проучвания през 2015г не са установени фактори, които да оказват отрицателно
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въздействие. Заплаха за този тип гори е стопанската им експлоатация,
препоръчваме да не се провеждат стопански сечи в ацидофилните букови гори.

затова

Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: G1.6921 Southeastern Moesian woodrush-beech forests
Pal. Hab.: 41.1921 South-eastern Moesian woodrush-beech forests
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 9110 Luzulo-Fagetum beech forests
Червена книга на България т.3: Ацидофилни гори от обикновен бук (Fagus sylvatica)– 08G1
Уязвими (VU)
Към клас Querco-Fagetea се отнасят и съобществата, в които доминират Populus tremula и
Betula pendula. Тази растителност е с ограничено разпространение, като се среща
покрай планинските потоци, по урвести и скалисти места, където въздушната и почвената
влажност са по- високи. Преобладаващо склоновете са стръмни (понякога наклона на
склона е до 60-80о). Почвите са средно-мощни, влажни. Обикновенно тази растителност
формира съобщества лентовидно на потока и в ограничени по площ полигони. В
дървесния етаж доминират Populus tremula и Betula pendula, а субдоминанти са Fagus
sylvatica, Pinus sylvetsris, Picea abies. По-често се формира нисък дървесен етаж, с
височина до 6-7 m и единични дървета с по-висока височина. В храстовия етаж участват
Rubus sp. и подраста на същите видове. В тревния етаж участват Urtica dioica, Geranium
macrorrhizum, Poa nemoralis, Brachypodium sylvaticum и др.
Анализ на заплахите и препоръки за природозащитни мерки: Заемат много малки площи
,но понастоящем не са установени застрашаващи фактори.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: G1.9135 Illyro-Moesian montane birch woods
Pal. Hab.: 41.B35 Illyro-Moesian montane birch woods
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: няма
Червена книга на България т.3: Гори от бяла бреза (Betula pendula) - 25G1 Почти застрашен
(NT)
В границите на клас Querco-Fagetea се срещат и горите, които се класифицират към
съюз Tilio-Acerion. Съюзът включва горите доминирани от планински ясен и явор, които са
локално разпространени по стръмните скални склонове. Почвите са плитки до средномощни, влажни. В дървесния етаж участват още Fagus sylvatica, Tilia cordata, Pinus sylvestris,
Betula pendula, Pinus peuce, Picea abies, Ulmus glabra. Характерна особеност е, че в горите
от този тип навлизат много видове характерни за буковите фитоценози. В тревния етаж
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участват Poa nemoralis, Festuca heterophylla, Melica uniflora, Pulmonaria rubra, Galium
odoratum, Geranium macrorrhizum и др.
Анализ на заплахите и препоръки за природозащитни мерки: Не са установени заплахи за
този тип гори.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: G1.A4 Ravine and slope woodland
Pal. Hab.: 41.4 Mixed ravine and slope forests
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и
стръмни склонове
Червена книга на България т.3: Смесени гори на сипеи, на стръмни склонове и планински
клисури – 28G1 Застрашено (EN)
3.1.2.Иглолистни гори
Горите и храстовите съобщества, които се класифицират към клас Vaccinio-Piceetea са
широко разпространение на територията на парка, като класът е представен от 2 разреда
- Junipero-Pinetalia mugo и Piceetalia excelsae.
Разред Junipero-Pinetalia mugo и съюз Pinion mugo обединяват съобществата на клека,
които се срещат преобладаващо над горната граница на гората, но на места формират
и преходни горско-храстови съобщества с бяла мура, бял бор и смърч. Асоциация
Lerchenfeldio-Pinetum mugo е широко разпространена при различни екологични условия –
изложение, наклон на склона, мощност на почвата. Диагностичната комбинация от видове
включва Pinus mugo, Vaccinium myrtillus, Lerchenfeldia flexuosa, Poa media, Geum montanum
и Salix caprea. Фитоценозите не се характеризират с високо видово разнообразие.
Доминиращ вид е клека с проективно покритие 60-100 %. Покритието на тревния етаж е
средно 30-50%, като видовете с по-високо обилие и покритие са Festuca valida, F.
balcanica, Lerchenfeldia flexiosa, Luzula sylvatica. Участието на мъховете и лишеите е
значително, като основни ценообразователи са Hylocomium splendens, Pleurosium shreberi,
Rhytidiadelphus triquetrus, Cetraria islandica.
На много места по поречието на планинските потоци и реки клека формира смесени
храстово-тревни съобщества, в състава на които участват различни хигрофилни видове,
като Carex nigra, Carex echinata, Eriophorum vaginatum, E. latifolium, Sphagnum spp.,
Calliergon stramineum, Potentilla erecta.
С по-ограничено разпространение са съобществата на Pinus mugo и Vaccinium myrtilus.
Видовият им състав е близък до предходната асоциация, но в състава им покритието и
обилието на Vaccinium myrtilus е значително по-високо и достига до 60 %, а участието на
житните видове е по-ниско.
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Природозащитна стойност (Анализ на показателите рядкост/ типичност/ естественост/
възможности за възстановяване): Съобществата на клека са типични за растителността
над горна граница на гората. Те имат разпространение и в други наши планини, затова не
могат да се категоризират като редки. Клекът проявява относително бързо развитие и
възможностите му за възстановяване са значителни. Това се доказва с данните получени
при инвентаризацията на горите, съгласно които териториите заети от клек са се увеличили
в последните две десетилетия.
Анализ на заплахите и препоръки за природозащитни мерки: Съобществата на клека са
добре запазени, слабо антропогенно повлияни и в стабилно състояние. Не са установени
потенциални фактори, които биха оказали негативно въздействие.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: F2.48 Balkano-Rhodopide Pinus mugo scrub
Pal. Hab.: 31.5 Balkano-Rhodopide dwarf mountain pine scrub
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 4070 *Bushes with Pinus mugo and Rhododendron
hirsutum(Mugo-Rhododendretum hirsuti)
Червена книга на България т.3: Храсталаци от клек (Pinus mugo)– 16F2 Уязвимо (VU)
Растителността, в границите на разред Piceetalia excelsae, включва горите с основни
ценообразуватели бял бор, бяла мура, смърч и ела. Иглолистните гори имат широко
разпространение на територията на парка. Съюз Piceion excelsae е представен от 3
асоциации и 3 съобщества. Диагностични видове са Athyrium filix-femina, Prenathes
purpurea, Polygonatum verticilatum, Oxalis acetosella, Sorbus aucuparia, Calamagrostis
arundinacea, Rubus idaeus, Senecio nemorensis, Dryopteris filix-mas. Спефична
характеристика са честите преходи между различните типове гора в границите на
разреда.
Към горите от бял бор спадат както естествените гори, но така също и изкуствените
насаждения (G3.F12 - Native pine plantations). Срещат се по слабо до средно наклонени
терени, с плитки до средномощни почви. Основната скала е силикат. Доминиращ вид е
белият бор, а субдоминанти са обикновената ела, бука, смърча, трепетликата. В храстовия
етаж освен подраста на същите видове участват и Vaccinium myrtillus, Chamaecytisus
absinthoides. Тревният етаж е с богат видов състав, когато горските фитоценози имат пониска склопеност. Видоветете с по-високо обилие и покритие са Luzula luzoloides, Poa
nemoralis, Calamagrostis arundinacea, Hieracium murrorum gr. Участието на мъховете и
лишеите е средно 10-15%, като във видовия състав участват Rhytidiadelhus triquetrus,
Dicranum scoparium и др.

Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: G3.4C Southeastern European [Pinus sylvestris] forests
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Pal. Hab.: .5C South-eastern European Scots pine forests
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 91CA Rhodopide and Balkan Range Scots pine forests
Червена книга на България т.3: Гори от бял бор (Pinus sylvestris) – 35G3 Почти застрашено (NT)
Горите с доминиране на обикновенна ела се класифицират към асоциация Veronico
urticifoliae-Abietetum albae. Среща се по слабо до средно наклонени терени и средномощни кисели почви. Основната скала е силикат. В границите на асоциацията, елата е
доминиращ вид, а субдоминанти са белия бор, бука и смърча. Храстовият етаж е с
покритие 20-30%, но в някои случаи липсва. В състава му участват освен подраста на
дървесните видове, също и Vaccinium myrtillus, V. vitis-ideae, Rubus idaeus, Chamaecytisus
absinthoides. Тревният етаж е добре формиран с проективно покритие около 30-40%, като в
състава му обикновенно липсва ясен доминиращ вид. Участието на мъховете и лишеите е
10-20 %. Обикновенната ела формира и смесени ценози с белия бор, които имат
ограничено разпространение, но се срещат при същите екологични условия и са с
подобен видов състав, както асоциация Veronico urticifoliae-Abietetum albae.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: G3.16 Moesian [Abies alba] forests
Pal. Hab.: 42.16 Moesian silver fir forests
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 91BA Moesian silver fir forests
Червена книга на България т.3: Гори от обикновена ела (Abies alba subsp. alba) – 32G3
застрашено (ЕN)
С ограничено разпространение в парка са съобществата на Abies alba ssp. borisii-regis. Те
се развиват върху варовита скална основа и се класифицират към клас Erico-Pinetea и
съюз Erico-Pinion sylvestris. В дървесния етаж основни ценообразуватели са бука и царборисовата ела, но участват още Acer pseudoplatanus и Sorbus torminalis. Тези съобщества
се характеризират с богато видово разнообразие. Проективното покритие на тревния етаж
е 20-40%, като в състава му участват Sanicula europaea, Pipthaterum virescens, Glechoma
hederacea, Viola reichenbachiana, Aremonia agrimonoides, Dryopteris filix-mas, Carex
sylvatica, Prenanthes purpurea, Paris quadrifolia, Ajuga reptans, Salvia viridis и др.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: G3.171 King Boris's fir forests
Pal. Hab.: 42.171 King Boris's fir forests
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 9270 Hellenic beech forests with Abies borisii-regis
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Червена книга на България т.3: Гори от цар-борисова ела (Abies alba subsp. borisii-regis) –
33G3 застрашено (ЕN)
Смърчовите гори са с естествен произход или са изкуствени култури (G3.F11 - Native fir,
spruce, larch, cedar plantations). Срещат се по слабо наклонени до стръмни склонове, а
почвите са плитки до средно-мощни. Основната скала е силикат. В дървесния етаж
доминиращ вид е смърча, като формира монодоминантни съобщества, които имат и
най-широко разпространение. По-малки по площ са смесените съобщества на смърча с
обикновената ела, белия бор и бялата мура. Храстовият етаж в повечето случаи не е
добре развит и е с ниско проективно покритие от 10-20 %. Формиран е от подраста на
споменатите дървестни видове, но също така участват и Rubus idaeus, Vaccinium myrtilus. В
тревния етаж се срещат Luzula luzuloides, Poa nemoralis, Melica uniflora, Moehringia pendula,
Calamagrostis arundinacea, Hieracium murorum gr. и др. Участието на мъховете и лишеите е
до 10%, като се срещат Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens, Pleurosium shreberi.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: G3.1E Soutern European [Picea abies] forests
Pal. Hab.: 42.24 Southern European Norway spruce forests
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels
(Vaccinio-Piceetea)
Червена книга на България т.3: Гори от смърч (Picea abies) – 34G3 Почти застрашено (NT)
Горите с доминиране на бяла мура се класифицират към съюз Pinion peucis.
Преобладаващо тези гори се срещат на горната граница на гората, както и по сипейните
и стръмни склонове. Почвите са плитки до средно-мощни, а склоновете средно до силно
наклонени. Основната скала е силикат. Монодоминантните съобщества на бялата мура
са преобладаващи, а от смесените с най-широко разпространение са тези със смърча. В
дървесния етаж участват и Abies alba, Fagus sylvatica, Betula pendula. Храстовият етаж е със
средно проективно покритие 20-30 %, като освен подраста на видовете от дървесния етаж
участват и Vaccinium myrtilus, Rubus idaeus. В тревния етаж с по-високо обилие и покритие
са Luzula sylvatica, Hieracium murorum gr., Moehringia pendula, Melampyrum sylvaticum, Oxalis
acetosella, Lerchenfeldia flexuos. Процентното участие на мъховете и лишеите е подобно на
това и при останалите типове иглолистни гори и достига 15-20%.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: G3.623 Rila and Pirin Macedonian pine forests
Pal. Hab.: 42.723 Rila and Pirin Macedonian pine forest,
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 95A0 High oro-Mediterranean pine forests
Червена книга на България т.3: Гори от от бяла мура (Pinus peuce) – 38G3 застрашено (EN)
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Таблица 4 Синоптична таблица на клас Vaccinio-Piceetea. Растителните видове в таблицата
са представени с тяхната оценка за фиделити (phi-коефицент)

Видове

съобщества
на Picea
abies

асоциация
Veronico
urticifoliaeAbietetum
albae

асоциация
Veronico
urticifoliaeAbietetum albae
subass
cardaminetosum
bulbiferae

съобщества
на Pinus
sylvestris

асоциация
Moehringio
pendulaePiceetum
abietis

33

35

107

брой описания
11

12

Характерни видове за асоциация Veronico urticifoliae-Abietetum albae
Veronica urticifolia

.

55.2

8.1

.

.

Festuca drymeja

.

18.6

53.5

.

.

Abies alba*

.

45

45

.

.

Характерни видове за асоциация Veronico urticifoliae-Abietetum albae
subass cardaminetosum bulbiferae
Corylus avellana

.

.

77.6

.

.

Cardamine bulbifera

.

.

56.9

.

.

Digitalis viridiflora

.

.

42.9

.

.

Характерни видове за асоциация Moehringio pendulae-Piceetum abietis
Campanula sparsa

.

.

.

.

31.9

Moehringia pendula

.

.

.

.

30.1

Melampyrum sylvaticum

.

.

.

.

28

.

.

.

Характерни видове за съюз Piceion excelsae
Athyrium filix-femina*

.

41.4
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Prenanthes purpurea

.

35.3

14.4

.

.

Polygonatum
verticillatum

.

32.7

.

.

.

Oxalis acetosella*

29.9

30.7

17.5

.

.

Sorbus aucuparia

.

30.4

19.6

.

.

Lonicera xylosteum

.

.

52

.

.

Calamagrostis
arundinacea*

.

.

.

.

40.9

Rubus idaeus

.

.

.

.

17.9

Senecio nemorensis*

.

.

.

.

17.6

Gentiana asclepiadea

.

.

.

.

16.1

Dryopteris filix-mas

.

.

.

.

14.2

Dryopteris carthusiana

.

.

.

.

.

Gymnocarpium
dryopteris

.

.

.

.

.

Phegopteris connectilis

.

.

.

.

.

Характерни видове за съюз Pinion peucis
Pinus peuce

.

.

.

.

65.6

Crocus veluchensis

.

.

.

.

45.7

Geranium
macrorrhizum*

.

.

.

.

.

Lerchenfeldia flexuosa*

.

.

.

.

47.2

Homogyne alpina*

.

.

.

.

39.4

Picea abies*

34.8

34.8

.

.

1.9

Други видове
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Vaccinium myrtillus*

.

.

.

25.7

25.8

Luzula sylvatica*

.

.

.

.

16.3

Dicranum scoparium*

.

.

.

27.5

.

Polystichum aculeatum*

55

.

.

.

.

Viola canina

53.5

.

.

.

.

Anemone ranunculoides

48

.

.

.

.

Paris quadrifolia

37.4

.

.

.

.

Symphytum tuberosum

.

47.8

.

.

.

Orthilia secunda

.

46.7

.

.

.

Ajuga reptans

.

43.5

.

.

.

Pseudoleskea incurvata

.

34.8

.

.

9.2

Polytrichum commune

.

33

.

.

.

Rubus caesius

.

.

65.3

.

.

Fagus sylvatica

.

14.6

59

.

.

Galium odoratum

.

20.1

56.3

.

.

Stereocaulon paschale

.

.

49.5

.

.

Sanicula europaea

.

.

44.2

.

.

Ribes petraeum

.

.

42.7

.

.

Veronica chamaedrys

.

.

42.3

16.9

.

Pulmonaria rubra

.

.

40.3

.

.

Trifolium medium

.

.

39

15.5

.

Hypnum cupressiforme

.

.

38.3

27.6

.

Viola reichenbachiana

.

.

38

15.4

.
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Lonicera nigra

.

.

35.9

.

.

Petasites hybridus

.

.

35.4

.

.

Cardamine flexuosa

.

.

35.4

.

.

Aegopodium
podagraria

.

.

35.4

.

.

Urtica dioica

.

.

35.3

.

.

Vicia sepium

.

.

34.9

.

.

Daphne mezereum

.

.

34.5

.

.

Actaea spicata

.

.

32

.

.

Dactylis glomerata

.

.

31.9

15.2

.

Fraxinus ornus

.

.

31.5

.

.

Asplenium trichomanes

.

.

31.1

.

.

Clinopodium vulgare

.

.

31.1

.

.

Pteridium aquilinum

.

.

31

.

.

Aremonia agrimonoides

.

18.8

30.9

.

.

Pinus sylvestris

.

.

.

58.7

29.3

Bruckenthalia spiculifolia

.

.

.

50.3

.

Hieracium murorum gr.

.

.

.

49.2

.

Ranunculus
pseudomontanus

.

.

.

46.6

.

Vaccinium vitis-idaea

.

.

.

45.7

.

Cruciata glabra

.

.

.

44.4

.

Pseudevernia furfuracea

.

.

.

43.8

.

Juniperus oxycedrus

.

.

.

43.8

.
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Chamaecytisus hirsutus

.

.

.

42.3

.

Trifolium repens

.

.

.

40.8

.

Usnea species

.

.

.

40.8

.

Chamaespartium
sagittale

.

.

.

39

.

Linum capitatum

.

.

.

37.7

.

Polytrichum juniperinum

.

.

.

37.7

.

Hypogymnia physodes

.

.

.

37.7

.

Cladonia furcata

.

.

.

37.7

.

Brachypodium
pinnatum

.

.

.

35.9

.

Thesium alpinum

.

.

.

34.3

.

Festuca valesiaca

.

.

.

33.6

.

Briza media

.

.

.

33.3

.

Brachypodium
sylvaticum

.

.

.

32.5

.

Festuca heterophylla

.

.

.

31.3

.

Rubus saxatilis

.

.

.

31.3

.

Potentilla regis-borisii

.

.

.

30.6

.

Dicranum tauricum

.

.

.

30.6

.

Pyrola media

.

.

.

30.6

.

Pinus mugo

.

.

.

.

53.1

Fragaria viridis

.

.

.

.

44.3

Juniperus sibirica

.

.

.

.

44.1

Geranium sylvaticum

.

.

.

.

38.4
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Alnus viridis

.

.

.

.

38.4

Gentiana cruciata

.

.

.

.

37.3

Festuca valida

.

.

.

.

35.8

Salix silesiaca

.

.

.

.

32.8

Soldanella rhodopaea

.

.

.

.

30.3

Silene vulgaris

.

.

.

.

28.9

Lapsana communis

.

.

.

.

28.5

Ranunculus montanus

.

.

.

.

27.6

Veratrum album

.

.

.

.

25.7

Digitalis grandiflora

.

.

.

.

24.7

Rumex acetosa

.

.

.

.

24.6

Agrimonia eupatoria

.

.

.

.

24.6

Cruciata laevipes

.

.

.

.

23

Betula pendula

.

.

.

.

21.8

Stachys alpina

.

.

.

.

21.3

Potentilla erecta

.

.

.

.

19.4

Solidago virgaurea

.

.

.

.

19

Gentiana lutea

.

.

.

.

19

Seseli libanotis

.

.

.

.

17.4

*характерни видове за класа
3.13.Аркто-бореални и алпийски ниски храстчета
Растителността на алпиийските ниски храстчета включва климаксни или субклимаксни
съобщества доминирани от трите вида боровинки и връшняк. Синтаксономично тя се
отнася към клас Loiseleurio-Vaccinietea. Характеризира се с повишена устойчивост към
климатични екстремуми, силни ветрове и много плитка почвена покривка. Roussakova
(2000) посочва разред Rhododendro-Vaccinietalia и съюз Loiseleurio-Vaccinion с една
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асоциация за Рила планина. Тази растителност често формира храстово-тревни мозайки
с прилежащите тревни фитоценози. Синтаксономичната позиция на растителността
отнесена към този клас не е изяснена напълно. Някои автори я отнасят към алпийските
тревни съобщества (Juncetea trifidi), други дори към иглолистните гори (Vaccinio-Piceetea).
Важен фактор за правилното класифициране на растителността на ниските храстчета в
алпийската зона е тяхната физиономичност и екологична характеристика, която съвпада с
характеристиките на клас Loiseleurio-Vaccinietea. По време на теренните проучвания през
2015г не са установени застрашаващи фактори за тази растителност. Нейното широко
разпространение в най-високите части на планината, гарантират устойчивост във времето.
Отнасяне към други класификационни единици:
EUNIS: F2.2A2 Balkano-Hellenic dwarf bilberry heaths
Pal. Hab.: 31.4А2 Balkano-Hellenic dwarf bilberry heaths
EU Habitats Directive/ЗБР прил.1: 4060 Alpine and boreal heaths
Червена книга на България т.3: Планински съобщества от боровинки (Vaccinium spp.) – 11F2
почти застрашено (NT)
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4.СИНТАКСОНОМИЧЕН СИНОПСИС
Клас Asplenietea rupestris Br.-Bl. 1934
Разред Androsacetalia Vandellii Br.-Bl. 1934
Съюз Silenion lerchenfeldianae Horvat et al. 1937
Асоц. Sileno lerchenfeldianae-Potentilletum haynaldianae Horvat et al. 1937
Асоц. Geo-Saxifragetum cymosae Russakova 2000
Клас Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1947
Разред Androsacetalia alpinae Br.-Bl.1926
Съюз Androsacion alpinae Br.-Bl.1926
Асоц. Oxyrio diigynae-Poetum contractae Horvat et al. 1937
Асоц. Senecioni-Juncetum trifidi Simon 1957
Съюз Festucion pictae Krajina 1933
Клас Isoeto-Littorelletea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937
Клас Potametea R. Tx. et Preising 1942
Клас Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1926
Разред Salictalia herbaceae Br.-Bl. 1926
Съюз Salicion herbaceae Br.-Bl. 1926
Разред Arabidetalia coeruleae Rubel 1933
Съюз Salicion retusae Horvat 1949
Клас Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tuxen ex Klika et Hadač 1944
Разред Cardamino-Chrysosplenietalia Hinterlang 1992
Съюз Caricion remotae Kastner 1941
Асоц. Brachythecio rivularis-Cardaminetum balcanicae Marhold et Valachovič 1998
Асоц. Angelico pancicii-Calthetum laetae Hájek et al. 2005
Разред Montio-Cardaminetalia Pawł. In Pawł. et al. 1928
Съюз Philonotidion seriatae Hinterlang 1992
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Асоц. Saxifragetum stellaris Deyl 1940
Съюз Cratoneurion commutati W. Koch 1928
Асоц. Cratoneuretum falcati Gams 1927
Клас Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tuxen 1937
Разред Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949
Съюз Caricion davallianae Klika 1934
Асоц. Dactylorhizo cordigerae-Eriophoretum latifolii Hajek et al. 2008
Съюз Sphagno warnstorfii-Tomenthypnion nitentis Dahl 1956
Асоц. Geo coccinei-Sphagnetum contorti Hajek et al. 2008
Разред Caricetalia fuscae W. Koch 1926 em. Br.-Bl. 1949
Съюз Caricion canescenti-nigrae Nordhagen 1937
Асоц. Drepanocladetum exannulati Krajina 1933
Асоц. Primulo exiguae-Caricetum echinatae Roussakova 2000
Асоц. Primulo exiguae-Primuletum deorum Horvat et al. 1937
Асоц. Caricetum nigrae Braun 1915
Съюз Sphagno recurvi-Caricion canescentis Passarge (1964) 1978
Асоц. Bruckenthalio-Sphagnetum capillifolii Hajek et al. 2005
Асоц. Carici echinatae-Sphagnetum Soó 1934
Асоц. Primulo-Trichophoretum caespitosae Roussakova 2000
Клас Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937
Разред Molinietalia caeruleae W. Koch 1926
Съюз Calthion palustris Tüxen 1937
Разред Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931
Съюз Cynosurion cristati Tüxen 1947
Асоц. Festuco rubrae-Agrostetum capillaris Horvat 1951
Клас Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika 1948
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Разред Adenostyletalia alliariae Br.-Bl. 1931
Съюз Cirsion appendiculati Horvat et al. 1937
Асоц. Angelico-Heracleetum verticillati Horvat et al. 1937
Асоц. Doronico austriacae-Cirsietum appendiculati Horvat ex Čarni et Matevski 2010
Асоц. Salici-Alnetum viridis Volić et al. 1962
Асоц. Carici-Deschampsietum cespitosae Roussakova 2000
Разред Rumicetalia alpini Mucina in Karner et Mucina 1993
Съюз Rumicion alpini Rubel ex Scharf. 1933
Асоц. Senecioni-Rumicetum alpini Horvat 1949
Клас Juncetea trifidi Hadač in Klika et Hadač 1944
Разред Festucetalia spadiceae Barbero 1970
Съюз Festucion pictae Krajina 1933
Асоц. Festucetum pictae Domin 1931
Разред Seslerietalia comosae Simon 1958
Съюз Poion violaceae Horvat 1937
Асоц. Festucetum paniculatae Horvat 1936
Асоц. Festucetum vallidae Horvat et al. 1937
Съюз Potentillo ternatae-Nardion strictae Simon 1958
Асоц. Carici-Festucetum microphyllae Roussakova 2000
Асоц. Seslerio-Caricetum bulgaricae Roussakova in Tzonev et al. 2009
Асоц. Nardo-Caricetum bulgaricae Roussakova in Tzonev et al. 2009
Асоц. Festuco-Nardetum strictae Roussakova in Tzonev et al. 2009
Асоц. Diantho-Nardetum strictae Roussakova in Tzonev et al. 2009
Съюз Seslerion comosae Horvat 1935
Асоц. Agrostio-Seslerietum comosae Horvat et al. 1937
Асоц. Carici-Festucetum riloensis Horvat et al. 1937
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Клас Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et Tüxen ex Klika et Hadač 1944
Разред Nardetalia strictae Preising 1949
Съюз Nardion strictae Br.-Bl. 1926
Асоц. Nardetum strictae sensu lato
Клас Querco-Fagetea Braun-Blanq. et Vlieger in Vlieger 1937
Разред Fagetalia sylvaticae Pawł. et al. 1928
Съюз Fagion sylvaticae Luquet 1926
Съюз Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tüxen 1954
Съюз Tilio-Acerion Klika 1955
Клас Quercetea pubescentis (Oberd. 1948) Doing Kraft 1955
Разред Quercetalia pubescenti-petreae Klika 1933
Съюз Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs in Soó 1963
Съобщества на Quercus daleschampii
Клас Erico-Pinetea Horvat 1959
Разред Erico-Pinetalia Horvat 1959
Съюз Erico-Pinion sylvestris Horvat 1959
Клас Vaccinio-Piceetea Braun-Blanq. in Braun-Blanq. et al. 1939
Разред Junipero-Pinetalia mugo Boşcaiu 1971
Съюз Pinion mugo Pawł. 1928
Асоц. Lerchenfeldio-Pinetum mugo Roussakova in Tzonev et al. 2009
Съобщества на Pinus mugo и Vaccinium myrtilus
Разред Piceetalia excelsae Pawł. in Pawł. et al. 1928
Съюз Piceion excelsae Pawł. et al. 1928
Асоц. Digitali viridiflorae-Pinetum sylvestris M. Dimitrov 2004
Асоц. Veronico urticifoliae-Abietetum albae Roussakova et M. Dimitrov 2005
Асоц. Moehringio pendulae-Piceetum abietis Roussakova et M. Dimitrov 2005
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Съобщество на Pinus sylvestris
Съобщество на Picea abies
Съобщество на Abies alba и Pinus sylvestris
Съюз Pinion peucis Horvat 1950
Съобщество на Pinus peuce
Клас Loiseleurio-Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960
Разред Rhododendro-Vaccinietalia Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
Съюз Loiseleurio-Vaccinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

66
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

5.ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА УСТАНОВЕНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ТИПОВЕ
Растителната покривка на Рила планина се характеризира от една страна с
разнообразие, произтичащо от екологичните фактори, но от друга страна тази
растителност е сходна с тази във високите планини както в нашата страна, така и в
европейски мащаб. Спецификата се определя от разпространението на балкански и
български ендемити и тяхната диагностична роля роля при определяне на синтаксоните.
Съобщестата на асоциация Primulo exiguae-Primuletum deorum са пример за уникалнен
тип растителност за Рила. С висока степен на рядкост са съобществата на асоциации
Bruckenthalio-Sphagnetum capillifolii, Primulo exiguae-Caricetum echinatae, Doronico
austriacae-Cirsietum appendiculati, въпреки че са разпространени и на други места в
страната, имат висока степен на рядкост и следва да бъдат обект на внимание и опазване.
Без да носят ендемичен характер съобществата с участие на зелена елша също следва
да бъдат оценени като редки и застрашени за територията на парка. Изброените до тук
съобщества могат да се обединят в групата на хигро-мезофилната растителност на
мочурищата, които за Рила планина са особено типични. Тази растителност е силно
уязвима, с ограничено разпространение на територията на България и следва да бъде
опазвана с приоритет. За нея дори в европейски мащаб се счита, че е една от найзастрашените типове растителност поради тенденциите на засушаване и промени в
земеползването.
Друга група от съобщества, които можем да определим като уязвими са тези с участие на
глациални реликти в тях. Такива са съобществата на ниските върби, тези с участие на
Empetrum hermaphroditum, Dryas octopetala, Oxyria digyna, Kobresia myosuroides. Тези
видове, както техните съобщества са особено чувствителни към промени в околната
среда, защото имат ограничено разпространение и по правило са с ниска численост в
съобществата, въпреки диагностичната си роля.
Горската растителност в парка е представена от разнообразни синтаксони, но специално
внимание изискват горите от бяла мура, които на територията на парка намират найдобрите представители на този тип растителност в страната. Считаме, че запазването на
старите гори, както от иглолистни, така и от широколистни видове е една от основните
задачи на управлението на парка в следващите години.
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6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ КЪМ
КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
Протичащите климанични промени се отразява без изключение на всички природни
местообитания. Ако се разгледа затоплянето на климата, то класическа реакция на
биотата е миграция във височина. При този процес най-уязвими ще бъдат алпийските
местообитания 6150 и 4060, които се намират в най-високите части на парка. Затоплянето
на климата по правило се свързва с процеси на засушаване. Тези процеси могат да се
разглеждат като особено неблагоприятни за природните местообитания, предвид на
общата картина на Рила планина, като източник на водни обекти и свързаната с тях
растителност. Засушаването ще се отрази неблагоприятно на всички природни
местообитания, но с най-съществена значимост то е свързано с 7140, 91D0, 3130, 3160 и
3260. Това е така, защото тези местообитания са свързани с наличие на водни тела или
високи подпочвени води. Наличието на водохващания и съоръжения за пренос на водни
ресурси от планината е фактор, който допълнително ще усложнява процесите на
аридизация. Ако промените на климата протичат в обратна посока към повишаване на
количеството на валежите, ще се засегнат всички местообитания в понижените форми на
терена, които вероятно ще задържат вода продължително време. Следва да се подчертае,
че това са сценарии, които не обезателно ще се случат. За да се предприемат адекватни
и навременни мерки е необходимо да се провежда системен мониторинг на видово ниво
и на ниво местообитания.
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7. ГЕОБОТАНИЧЕСКА ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА СУКЦЕСИЯТА
Растителността в парка, подчинявайки се на общовалидните природни процеси, се
характеризира с промени, които във фитоценологията се обединявавт под понятието
„сукцесия“. Сукцесиите, обаче, могат да бъдат различни в зависимост от техните
причинители. В най-общия случай, при липса на човешко въздействие развитието на
растителността води до достигане на климаксна фаза, която се определя от климатичните
и почвени характеристики на района. За територията на парка климаксна растителност е
тази, формирана от гори доминирани от бук, смърч, бял бор, бяла мура в поясите до 18002000 m н.в., както и от ценозите, доминирани от клек или ниски ерикоидни храстчета при
надморски височини над 2000 m. Тревната растителност в алпийската зона, както и
приизворните торфища и мочурища също са стабилна крайна фаза на растителността.
При наличие на антропогенен натиск, развитието на растителността може да промени
естествения си ход или от стабилната фаза на климакс да премине в дигресивна
сукцесия. Тези промени следва да се наблюдават продължително време, защото по
принцип сукцесиите протичат бавно във времето. Обобщения на ниво паркова територия
изисква избор на места за наблюдение и начало на системен мониторинг на
протичащите процеси в парка. Десет годишният период на действие на Плана за
управление е достатъчен период за научно обосновани изводи в тази връзка.
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8. АНАЛИЗ НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ СТАБИЛНОСТТА НА ЕКОСИСТЕМИТЕ
Основните абиотични фактори, които непосредствено влияят върху екосистемите са
температура, водообезпеченост, физикохимия на субстрата. На територията на парка те
се проявяват чрез надморската височина, изложението и наклона на склона, които
опосредстват проявата на климатичните фактори. Доколкото надморската височина,
геоморфологичните и физикохимичните особености на субстратите не се променят
много сериозно във времето, то основният фактор, който може да повлияе на
стабилността на екосистемите е климатът, за чието значение вече беше направена
прогноза. Особено внимание следва да се обърне върху абиотичните фактори в езерните
екосистеми. Те са свързани с химизма на водното тяло и промените в този химизъм могат
да нарушат стабилността на системите. По принцип високопланинските езера, особено
тези с глациален произход, са олиготрофни екосистеми и повишаването на разтворимите
елементи в тях води до промяна на тяхната характеристика и стабилността им от гледна
точка на типични обитатели. Подобни изводи могат да се направят и за високопланинските
реки, които поради постоянния воден ток са по-слабо уязвими в това отношение.
Влиянието на почвата може да се разглежда в контекста на ерозионните процеси –
естествени или предизвиквани от човешко въздействие. В резултат от настоящото проучване
на проявата на тези процеси на територията на НП „Рила“ и локализацията им, може да се
направи коментар кои местообитания са засегнати и доколко ерозията влияе на
структурата и функциите им. В териотриите, разположени над горната граница на гората,
уязвимите местообитания са тези на разредената тревна растителност с участие на арктобореални и алпийски ниски храстчета, особено върху склонове с по-голям наклон и плитка
почва. Тук развитието на ерозионните процеси води до унищожаване на растителността
чрез дестабилизиране на почвения субстрат, поява на ровове и канавки, в които водата от
дъждовете отмива растенията с плитка коренова система и възпрепятства задържането на
семената в почвата. Растителността по скалните сипеи се развива на места със
задържане на почвен субстрат. Тези терени не са стабилни и ако допълнително се
дестабилизират, напр. при прокарване на пътеки за коне, за планинско колоездене,
мотори и др. в нарушение на режимите в парка, растителността ще търпи сериозно
увреждане. В горските местообитания ерозия често се появява на места, където са
създадени преки туристически пътеки, спускащи се по стръмни слонове. В този тип
местообитания най-уязвима е тревната растителност в приземните етажи на гората.
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9. ТРАНСЕКТИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРОМЕНИТЕ СВЪРЗАНИ С КЛИМАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ПАРКА
Изборът на трансекти е подчинен на следните условия:
а) точките да бъдат разположени във височинен градиент приблизително една над друга;
б) точките да бъдат сравнително лесно достъпни, т.е. да са разположени по протежение на
пътеки или черни пътища;
в) точките да обхващат различни типове местообитания;
г) трансектите да са в близост до налични климатични станции, за да може да се направи
връзка с измерванията направени в тях. Предложените трансекти по климатични станции
са както следва: 1. Северен макросклон: Самоков-Боровец-Ситняково-х.Мусалавр.Мусала; 2. Южен (юг-югоизточен) макросклон: Белица-Семково-Рибни езера.
1. Трансект по северните склонове на планината
Подходящ трансект за залагане на мониторингови площадки, с цел проследяване на
влиянието на климатични промени върху природните местообитания и растителността по
северен макросклон е по долината на р. Ибър и притока ѝ Малък Ибър. В ниските части на
трансекта, от границата на НП Рила, растителността е представена от смърчови гори. На
отделни петна в зоната на горския пояс се появяват силикатни сипеи и открити
пространства, обрасли с алпийски лапад. Близо до горна граница на гората са
установени на много малки площи мочурни и крайпоточни хигрофилни съобщества. Над
горна граница на гората има силно развит клеков пояс. В по-ниските части на планинските
склонове клековите съобщества формират комплекси със тревна растителност и
съобщества на алпийски лапад. По високите части на склоновете клека формира
мозайка със сипеи. Установеното разнообразие се отнася към 4 типа природни
местообитания, съгласно Директива за местообитания и прил. 1 на ЗБР.
Детайлно описание на растителните съобщества и/или природните местообитания,
установени по дължина на северния трансект по долината на р. Ибър и притока ѝ Малък
Ибър е представено в табличен вид и последователност на увеличаване на надморската
височина:
1. Природно местообитание 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до
алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)

71
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Дата (година/месец/ден)
Синтаксон

2015/06/20
Vaccinio-Piceetea

Размер на пробната площ (m2)

100

Надморска височина (m)

1645

Изложение (degrees)

W (225°)

Наклон (degrees)

35°

Общо проективно покритие (%)

85%

Покритие на дървесния етаж (%)

50%

Покритие на храстовия етаж (%)

N/A

Покритие на тревния етаж (%)

35%

Покритие на мъховия етаж (%)

40%

Покритие на лишеи (%)
Скални излази (%)
Наличие на ерозия (в степени):
неерозирано

да

слабоерозирано
силно ерозирано
Локалитет

Рила; НП Рила, над Радуил по
долината на р. Ибър

Latitude (в десетични градуси,
WGS84)
Longitude (в десетични градуси)

42.22780

Основна скала

неразкрита

23.69157

Мощност на почвата:
плитки
средно мощни

да

мощни
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системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Наличие на паша (да/не)

не

Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание по 9410
Директива 92/43 ЕЕС
Тип природно местообитание по G3.1E Southern European
EUNIS
[Picea abies] forests
Общ брой видове в описанието

31

Идентифицирани заплахи
(използва се номенклатурата в
лист Nomenclature)

не са установени

Степен на уязвимост на
Ниска степен
растителноста/местообитанието
Рядкост

Ниска степен

Типичност

Висока степен

Естественост

Висока степен

Възможност за възстановяване
(лесно възстановими, трудно
възстановими, невъзстановими

трудно възстановими

Наименование на файловете
със снимки

PF_Veg_Hab_NVDS11_1.jpg,
PF_Veg_Hab_NVDS11_2.jpg

Оценка за стабилността на
местообитанията

стабилно

Бележки

Фитоценотично описание
Вид:
Picea abies

Оценка за обилие (по
Браун-Бланке)
3

Adoxa moschatellina

+

Chrysoplenium alterifolium

+

Urtica dioica

+

Paris quadrifolia

+

Pulmonaria rubra

1
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Oxalis acetosella

2a

Geranium macrrorhizum

1

Senecio nemorensis

+

Symphytum tuberosum

1

Dryopteris filix-mas

1

Rubus idaeus

+

Ribes petraeum

r

Geum sp.

+

Fragaria vesca

+

Gentiana cruciata

+

Petasites albus

+

Aremonia agrimonioides

+

Cardamine bulbifera

+

Doronicum austriacum

+

Filipendula ulmaria

+

Luzula sylvatica

+

Luzula luzuloides

+

Sorbus aucuparia

+

Geranium sylvaticum

+

Stellaria nemorum

+

Myosotis sylvatica

+

Actea spicata

+

Thalictrum aquilegifolium

+

Dicranum scoparium

2b

Plagiomnium affine

2b

2. Природно местообитание 8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс
Дата (година/месец/ден)

2015/06/20

Синтаксон

N/A

Размер на пробната площ (m2)

N/A

Надморска височина (m)

1693 м.н.в.

Изложение (degrees)

W (225°)

Наклон (degrees)

35°

Общо проективно покритие (%)
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Покритие на дървесния етаж (%)

N/A

Покритие на храстовия етаж (%)

N/A

Покритие на тревния етаж (%)
Покритие на мъховия етаж (%)
Покритие на лишеи (%)
Скални излази (%)

100%

Наличие на ерозия (в степени):

N/A

неерозирано
слабоерозирано
силно ерозирано
Локалитет

Рила; НП Рила, над Радуил
по долината на р. Ибър

Latitude (в десетични градуси,
WGS84)
Longitude (в десетични градуси)

42.218069°

Основна скала

силикатна

Мощност на почвата:

N/A

23.695606°

плитки
средно мощни
мощни
Наличие на паша (да/не)

не

Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание по
Директива 92/43 ЕЕС

8110

Тип природно местообитание по
EUNIS

H2.31 Alpine siliceous screes

Общ брой видове в описанието
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Идентифицирани заплахи
(използва се номенклатурата в
лист Nomenclature)

не са установени

Степен на уязвимост на
растителноста/местообитанието

средна степен

Рядкост

средна степен

Типичност

Висока степен

Естественост

Висока степен

Възможност за възстановяване
(лесно възстановими, трудно
възстановими, невъзстановими

невъзстановими

Наименование на файловете със
снимки

PF_Veg_Hab_NVDS10_1.jpg

Оценка за стабилността на
местообитанията

стабилно

Бележки

В този тип природно
местообитание отсъстват
съобщества на висши
растения, формират се
основно криптогамни
съобщества, поради което
не е направено
фитоценотично описание.

3. Планински съобщества на Rumex alpinus
Дата (година/месец/ден)

2015/06/20

Синтаксон

Rumicion alpini

Размер на пробната площ (m2)

N/A

Надморска височина (m)

1736 м.н.в.

Изложение (degrees)

W (225°)

Наклон (degrees)

5°
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Общо проективно покритие (%)

100%

Покритие на дървесния етаж (%)

N/A

Покритие на храстовия етаж (%)

N/A

Покритие на тревния етаж (%)

100%

Покритие на мъховия етаж (%)
Покритие на лишеи (%)
Скални излази (%)

N/A

Наличие на ерозия (в степени):
неерозирано

да

слабоерозирано
силно ерозирано
Локалитет

Рила; НП Рила, над Радуил по
долината на р. Ибър

Latitude (в десетични градуси,
WGS84)
Longitude (в десетични градуси)

42.210818°

Основна скала

неразкрито

23.690875°

Мощност на почвата:
плитки
средно мощни

да

мощни
Наличие на паша (да/не)

не

Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание
по Директива 92/43 ЕЕС

6430

Тип природно местообитание
по EUNIS

Е5.572 Moesian tall herb communities
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Общ брой видове в описанието
Идентифицирани заплахи
(използва се номенклатурата в
лист Nomenclature)

не са установени заплахи

Степен на уязвимост на
Ниска степен
растителноста/местообитанието
Рядкост

ниска степен

Типичност

средна степен

Естественост

средна степен - полуестествени

Възможност за възстановяване
(лесно възстановими, трудно
възстановими, невъзстановими

лесно възстановими

Наименование на файловете
със снимки
Оценка за стабилността на
местообитанията

стабилни

Бележки

Високотревна високопланинска
растителност от съюз Rumicion alpini.
Подробно фитоценотично описание
на този тип растителност в този
район е направено в в друга точка от
трансекта.

4. Природно местообитание 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до
алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)
Дата (година/месец/ден)

2015/06/20

Синтаксон

Vaccinio-Piceetea

Размер на пробната площ (m2)

100

Надморска височина (m)

1870

Изложение (degrees)

W (225°)
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Наклон (degrees)

15°

Общо проективно покритие (%)

80%

Покритие на дървесния етаж (%)

65%

Покритие на храстовия етаж (%)

N/A

Покритие на тревния етаж (%)

35%

Покритие на мъховия етаж (%)

15%

Покритие на лишеи (%)
Скални излази (%)

15%

Наличие на ерозия (в степени):
неерозирано

да

слабоерозирано
силно ерозирано
Локалитет

Рила; НП Рила, над Радуил по
долината на р. Ибър

Latitude (в десетични градуси,
WGS84)
Longitude (в десетични градуси)

42.20379
23.68753

Основна скала
Мощност на почвата:
плитки
средно мощни

да

мощни
Наличие на паша (да/не)

не

Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание
по Директива 92/43 ЕЕС

9410
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Тип природно местообитание
по EUNIS

G3.1E Southern European [Picea abies]
forests

Общ брой видове в описанието

26

Идентифицирани заплахи
(използва се номенклатурата в
лист Nomenclature)

не са установени

Степен на уязвимост на
Ниска степен
растителноста/местообитанието
Рядкост

Ниска степен

Типичност

Висока степен

Естественост

Висока степен

Възможност за възстановяване
(лесно възстановими, трудно
възстановими, невъзстановими

трудно възстановими

Наименование на файловете
със снимки
Оценка за стабилността на
местообитанията

стабилни

Бележки

Фитоценологично описание
Вид:

Оценка за обилие (по Браун-Бланке)

Picea abies

4

Vaccinium myrtilus

2a

Luzula sylvatica

1

Oxalis acetosella

2a

Pulmonaria rubra

+

Veronica officinalis

+

Hypericum maculatum

+

Adoxa moschatellina

+

Valeriana tripteris

+

Hieracium murrorum gr.

+

Fragaria vesca

+
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Geranium macrrorhizum

+

Symphytum tuberosum

1

Geranium sp.

+

Athyrium filis-femina

+

Sorbus aucuparia juv.

r

Luzula sudetica

+

Saxifraga rotundifolia

+

Vaccinium vitis-idaea

+

Lerchenfeldia flexuosa

+

Doronicum columnae

+

Myosotis sylvatica

+

Thalictrum aquilegifolium

+

Sanionia uncinata

1

Dicranum scoparium

2a

Plagiomnium undulatum

2a

5. Природно местообитание 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища
Дата (година/месец/ден)

2015/06/20

Синтаксон

Scheucerio-Caricetea fuscae

Размер на пробната площ (m2)

6.25

Надморска височина (m)

1940

Изложение (degrees)

N (360°)

Наклон (degrees)

10°

Общо проективно покритие (%)

80%

Покритие на дървесния етаж (%)

N/A

Покритие на храстовия етаж (%)

N/A

Покритие на тревния етаж (%)

40%

Покритие на мъховия етаж (%)

45%

Покритие на лишеи (%)
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Скални излази (%)

N/A

Наличие на ерозия (в степени):
неерозирано

да

слабоерозирано
силно ерозирано
Локалитет

Рила; НП Рила, над Радуил по долината
на р. Ибър

Latitude (в десетични градуси,
WGS84)
Longitude (в десетични градуси)

42.19445

Основна скала

неразкрито

23.68248

Мощност на почвата:
плитки
средно мощни

да

мощни
Наличие на паша (да/не)

не

Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание
по Директива 92/43 ЕЕС

7140

Тип природно местообитание
по EUNIS

D2.2. Poor fens and soft-water spring miresAcid flushes and marshes, dominated by
small sedges and often sphagna
20

Общ брой видове в описанието
Идентифицирани заплахи
(използва се номенклатурата в
лист Nomenclature)

Степен на уязвимост на
растителноста/местообитанието

J Изменения на естествените системи J02.05 Изменения на хидрографските
функции, общи; K Естествени биотични
и абиотични процеси (без катастрофи)K01.03 Изсъхване; M Климатични
промени M01.02 суша и намаляване на
валежите;
Средна степен
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Рядкост

Висока степен- локално и ограничено
разпространение

Типичност

Висока степен

Естественост

висока степен

Възможност за възстановяване
(лесно възстановими, трудно
възстановими, невъзстановими

трудно възстановими

Наименование на файловете
със снимки

PF_Veg_Hab_NVDS7_1.jpg;

Оценка за стабилността на
местообитанията

средна степен на стабилност-висока
зависимост от водния режим

Бележки

Вид:

Оценка за обилие (по Браун-Бланке)

Salix caprea juv.

+

Pinus mugo juv.

+

Eriophorum latifolium

2a

Carex nigra

2b

Dacthylorhizza cordigera

2a

Primula farinosa

+

Caltha palustris

+

Ranunculus montanus

+

Geum coccineum

+

Luzula forsteri

+

Alchemilla monticola

+

Soldanella chrysostricta

+

Myosotys scorpioides

1

Taraxacum sp.

+

Veratrum album

+

Saxifraga stallaris

+

Cerastium cerastioides

+

Cardamine raphanifolius subsp.
acris

+
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Deschampsia caespitosa

+

Philonotis fontana

3

6. Крайпоточна растителност
Дата (година/месец/ден)

2015/06/20

Синтаксон

Montio-Cardaminetea; ass. Angelico
pancicii-Calthetum laetae

Размер на пробната площ (m2)

12

Надморска височина (m)

1940

Изложение (degrees)

N (360°)

Наклон (degrees)

10°

Общо проективно покритие (%)

75%

Покритие на дървесния етаж (%)

N/A

Покритие на храстовия етаж (%)

N/A

Покритие на тревния етаж (%)

50%

Покритие на мъховия етаж (%)

30%

Покритие на лишеи (%)
Скални излази (%)

N/A

Наличие на ерозия (в степени):
неерозирано

да

слабоерозирано
силно ерозирано
Локалитет

Рила; НП Рила, над Радуил по
долината на р. Ибър

Latitude (в десетични градуси,
WGS84)

42.19408
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Longitude (в десетични градуси)

23.68230

Основна скала

неразкрито

Мощност на почвата:
плитки
средно мощни

да

мощни
Наличие на паша (да/не)

не

Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание по
Директива 92/43 ЕЕС

няма

Тип природно местообитание по
EUNIS

C2.25 Acid oligotrophic vegetation of
fast-flowing streams

Общ брой видове в описанието

22

Идентифицирани заплахи
(използва се номенклатурата в
лист Nomenclature)

J Изменения на естествените системи
- J02.05 Изменения на
хидрографските функции, общи; K
Естествени биотични и абиотични
процеси (без катастрофи)-K01.03
Изсъхване; M Климатични промени
M01.02 суша и намаляване на
валежите;
Средна степен

Степен на уязвимост на
растителноста/местообитанието
Рядкост

Висока степен - локално и ограничено
разпространение

Типичност

Висока степен

Естественост

висока степен

Възможност за възстановяване
(лесно възстановими, трудно
възстановими, невъзстановими

трудно възстановими
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Наименование на файловете със PF_Veg_Hab_NVDS6_1.jpg;
снимки
PF_Veg_Hab_NVDS6_2.jpg
Оценка за стабилността на
местообитанията

средна степен на стабилност-висока
зависимост от водния режим

Бележки

Фитоценологично описание
Вид:

Оценка за обилие (по Браун-Бланке)

Caltha palustris

2b

Rumex alpinus

1

Cirsium apendiculatum

+

Angelica pancici

+

Veratrum album

1

Allium schoenoprasum

+

Deschampsia caespitosa

+

Primula farinosa

+

Cardamine raphanifolia subsp. acris +
Soldanella chrysostricta

+

Alchemilla monticola

+

Viola biflora

+

Luzula forsteri

+

Geum coccineum

+

Ranunculus montanus

+

Dacthylorhyza cordigera

r

Heracleum verticilatum

+

Poa media

+

Saxifraga stellaris

+

Bryum pseudotriquetrum

2b

Pellia sp.

2a

Palustriella commutata

2a

7. Планински съобщества на Rumex alpinus
Дата (година/месец/ден)

2015/06/20
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Синтаксон

Rumicion alpini

Размер на пробната площ (m2)

16

Надморска височина (m)

1970

Изложение (degrees)

W (225°)

Наклон (degrees)

5°

Общо проективно покритие (%)

100%

Покритие на дървесния етаж (%)

N/A

Покритие на храстовия етаж (%)

N/A

Покритие на тревния етаж (%)

100%

Покритие на мъховия етаж (%)

2%

Покритие на лишеи (%)
Скални излази (%)

N/A

Наличие на ерозия (в степени):
неерозирано

да

слабоерозирано
силно ерозирано
Локалитет

Рила; НП Рила, над Радуил по долината
на р. Ибър

Latitude (в десетични градуси,
WGS84)
Longitude (в десетични градуси)

42.19253

Основна скала

неразкрита

23.68176

Мощност на почвата:
плитки
средно мощни
мощни

да

Наличие на паша (да/не)

не
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Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание
по Директива 92/43 ЕЕС

6430

Тип природно местообитание
по EUNIS

Е5.572 Moesian tall herb communities

Общ брой видове в описанието

21

Идентифицирани заплахи
(използва се номенклатурата в
лист Nomenclature)

не са установени заплахи

Степен на уязвимост на
Ниска степен
растителноста/местообитанието
Рядкост

ниска степен

Типичност

Средна степен -типична
растителност/природно местообитание

Естественост

Средна степен- полуестествени

Възможност за възстановяване
(лесно възстановими, трудно
възстановими, невъзстановими

лесно възстановими

Наименование на файловете
със снимки

PF_Veg_Hab_NVDS5_1.jpg;
PF_Veg_Hab_NVDS5_2.jpg

Оценка за стабилността на
местообитанията

стабилни

Бележки

Растителността от съюз Rumicion alpini е
типична високотревна растителност в
субалпийския пояс, но произхода и е
свързан основно с антропогенно
натоварване в миналото и се появява,
най-често в райони с бивши кошари.
Фитоценологично описание

Вид:

Оценка за обилие (по Браун-Бланке)

Rumex alpinus

3

Heracleum verticilatum

2b

Myosotis sylvatica

+
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Alchemilla monticola

+

Geranium sylvaticum

1

Anthriscus nemorosa

1

Cirsium apendiculatum

2a

Viola dacica

+

Geum coccineum

+

Rubus idaeus

+

Stellaria nemorum

2a

Urtica dioica

1

Veronica chamaedrys

+

Veratrum album

1

Pulmonaria rubra

+

Poa sylvicola

+

Lamium garganicum

+

Doronicum austriacum

+

Adoxa moschatellina

1

Hesperis dinarica

+

Brachytecium salebrosum

1

8. Природно местообитание 4070 Храстови съобщества с Pinus mugo
Дата (година/месец/ден)

2015/06/20

Синтаксон

Lerchenfeldio-Pinetum mugo subass.
Cirsietosum apendiculati

Размер на пробната площ (m2)

100

Надморска височина (m)

2002

Изложение (degrees)

W (225°)

Наклон (degrees)

5°

Общо проективно покритие (%)

95 %

Покритие на дървесния етаж (%)

N/A

Покритие на храстовия етаж (%)

65%
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Покритие на тревния етаж (%)

30%

Покритие на мъховия етаж (%)

5%

Покритие на лишеи (%)
Скални излази (%)

5%

Наличие на ерозия (в степени):
неерозирано
слабоерозирано

да

силно ерозирано
Локалитет

Рила; НП Рила, над Радуил по долината
на р. Ибър

Latitude (в десетични градуси,
WGS84)
Longitude (в десетични градуси)

42.19008
23.68203

Основна скала
Мощност на почвата:
плитки

да

средно мощни
мощни
Наличие на паша (да/не)

не

Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание
по Директива 92/43 ЕЕС

4070

Тип природно местообитание
по EUNIS

F2.48 Balkano-Rhodopide Pinus mugo scrub

Общ брой видове в описанието

31

Идентифицирани заплахи
(използва се номенклатурата в
лист Nomenclature)

не са установени
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Степен на уязвимост на
Ниска степен
растителноста/местообитанието
Рядкост

ниска степен

Типичност

Висока степен

Естественост

Висока степен

Възможност за възстановяване
(лесно възстановими, трудно
възстановими, невъзстановими

трудно възстановимо

Наименование на файловете
със снимки
Оценка за стабилността на
местообитанията

стабилно

Бележки

Фитоценологично описание
Вид:

Оценка за обилие (по Браун-Бланке)

Pinus mugo

4

Vaccinium myrtilus

2a

Veratrum album

+

Cirsium apendiculatum

+

Geum coccineum

+

Doronicum austriacum

+

Rumex acetosa

+

Hypericum maculatum

+

Rubus idaeus

1

Oxalis acetosella

1

Luzula forsteri

+

Silene vulgaris

+

Lerchenfeldia flexuosa

+

Luzula sylvatica

+

Senecio nemorensis

1

Geranium sylvaticum

+

Festuca valida

2a

Viola biflora

+

Dryopteris filix-mas

+
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Pulmonaria rubra

+

Juniperus sibirica

+

Rumex alpinus

+

Epilobium angustifolium

+

Thalictrum aquilegifolium

+

Mycelis muralis

+

Luzula luzuloides

1

Gymnocarpium dryopteris

2a

Hylocomium splendens

1

Polytrichum formosum

+

Lophozoa obtusa

+

Brachythecium sp.

+

9. Тревна растителност
Дата (година/месец/ден)

2015/06/20

Синтаксон

Cirsion appendiculati

Размер на пробната площ (m2)

12

Надморска височина (m)

2000

Изложение (degrees)

N (360°)

Наклон (degrees)

5°

Общо проективно покритие (%)

95 %

Покритие на дървесния етаж (%)

N/A

Покритие на храстовия етаж (%)

N/A

Покритие на тревния етаж (%)

95%

Покритие на мъховия етаж (%)

10%

Покритие на лишеи (%)

N/A

Скални излази (%)

N/A

Наличие на ерозия (в степени):
неерозирано

да
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слабоерозирано
силно ерозирано
Локалитет

Рила; НП Рила, над Радуил по долината
на р. Ибър

Latitude (в десетични градуси,
WGS84)
Longitude (в десетични градуси)

42.19000
23.68169

Основна скала
Мощност на почвата:
плитки
средно мощни
мощни

да

Наличие на паша (да/не)

не

Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание
по Директива 92/43 ЕЕС

6430

Тип природно местообитание
по EUNIS

Е5.572 Moesian tall herb communitie

Общ брой видове в описанието

24

Идентифицирани заплахи
(използва се номенклатурата в
лист Nomenclature)

не са установени

Степен на уязвимост на
Средна степен
растителноста/местообитанието
Рядкост

средна степен

Типичност

Средна степен

Естественост

Средна степен
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Възможност за възстановяване
(лесно възстановими, трудно
възстановими, невъзстановими

лесно възстановими

Наименование на файловете
със снимки

PF_Veg_Hab_NVDS3_1.jpg

Оценка за стабилността на
местообитанията

средна степен

Бележки

Фитоценологично описание
Вид:

Оценка за обилие (по Браун-Бланке)

Deschampsia caespitosa

2b

Rumex alpinus

2a

Cirsium apendiculatum

2b

Alchemilla monticola

1

Heracleum verticilatum

2a

Veratrum album

1

Myosotis sylvestris

+

Pulminaria rubra

+

Angelica pancici

2a

Stellaria nemorum

1

Hypericum maculatum

+

Taraxacum sp.

+

Cardamine amara subsp.
balcanica
Cardamine rhaphanifolia subsp.
acris
Poa media

+

Lamium garganicum

+

Urtica dioica

+

Rumex acetosella

+

Geranium sylvaticum

+

Talicthrum aquilegifolium

+

Senecio nemorensis

+

Doronicum austriacum

+

Brachytecium rutabulum

2a

+
+
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Bryum capillare

2a

2. Трансект по южните склонове на планината
Подходящ трансект за залагане на мониторингови площадки, с цел проследяване на
влиянието на климатични промени върху природните местообитания и растителността по
южен макросклон е между Семково – над х. Трещеник и по пътеката от тази хижа към х.
Заврачица през х. Грънчар. В ниските части на трансекта, от границата на НП Рила,
растителността е представена от гори от бяла мура. В близост до тях има много добри
представители на торфищни съобщества. На отделни петна по трансекта има открити
пространства, обрасли с алпийски лапад, които са избрани за да се предъстави
възможност за сравнения с подобни от северната страна на планината. Над горна
граница на гората има силно развит клеков пояс, на места с примес от балкански
зановец. Установеното разнообразие се отнася към 6 типа растителност и 5 типа природни
местообитания, съгласно Директива за местообитания и прил. 1 на ЗБР.
Детайлно описание на растителните съобщества и/или природните местообитания,
установени по дължина на южния трансект между Семково и х. Грънчар е представено в
табличен вид и последователност на увеличаване на надморската височина:
1. Природно местообитание 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища
Полеви формуляр за описание на растителността и природните
местообитания
НП Рила

да

Екип

1. Николай Велев
2. Десислава Сопотлиева
3. Ива Апостолова

Дата (година/месец/ден)

2015/07/10

Синтаксон

Scheucerio-Caricetea nigrae

Размер на пробната площ (m2)

16

Надморска височина (m)

1735
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Изложение (degrees)

E (90)

Наклон (degrees)

10

Общо проективно покритие (%)

80%

Покритие на дървесния етаж (%)

N/A

Покритие на храстовия етаж (%)

N/A

Покритие на тревния етаж (%)

75%

Покритие на мъховия етаж (%)

5%

Покритие на лишеи (%)
Скални излази (%)
Наличие на ерозия (в степени):
неерозирано

да

слабоерозирано
силно ерозирано
Локалитет

Рила; НП Рила, района на Семково

Latitude (в десетични градуси,
WGS84)
Longitude (в десетични градуси)

42.05727

Основна скала

неразкрита

23.49723

Мощност на почвата:
плитки
средно мощни

да

мощни
Наличие на паша (да/не)

не

Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание
по Директива 92/43 ЕЕС
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Тип природно местообитание
по EUNIS
Общ брой видове в описанието

30

Идентифицирани заплахи
(използва се номенклатурата в
лист Nomenclature)
Степен на уязвимост на
растителноста/местообитанието

не са установени

Рядкост

рядко

Типичност

типично

Естественост

естествено

Възможност за възстановяване
(лесно възстановими, трудно
възстановими, невъзстановими

трудно въстановимо

Наименование на файловете
със снимки

Polevi_formuliar_Veg_Hab_NVDS36_1.JPG;
Polevi_formuliar_Veg_Hab_NVDS36_2.JPG

Оценка за стабилността на
местообитанията

умерено стабилно

средно уязвимо

Бележки

Фитоценотично описание
Вид:

Оценка за обилие (по Браун-Бланке)

Myosotis scorpioides

1

Eriophorum latifolium

2a

Potentilla erecta

1

Pinguicula balcanica

1

Drosera rotundifolia

2a

Dacthylorhiza cordigera

+

Alchemilla sp.

2a

Pinus sylvestris juv.

r

Picea abies juv.

r

Juniperus sibirica juv.

+

Leothodon autumnalis

1

Nardus stricta

2a
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Festuca nigrescens

+

Caltha palustris

+

Luzula sp.

+

Ranunculus sartorianus

+

Prunella vulgaris

+

Trifolium medium

+

Ranunculus montanus

+

Taraxacum palustre gr.

+

Selaginella selaginoides

+

Ranunculus fontanus

+

Geum coccineum

+

Eleocharis palustris

+

Bryum pseudotriquetrum

1

Philonotis fontana

+

Calliergonella cuspidata

1

Sphagnum platyphyllum

2a

Carex serotina

2a

Carex echinata

1

2. Природно местообитание 95А0 Гори от бяла и черна мура
Полеви формуляр
за описание на растителността и природните местообитания
НП Рила

да

Екип

1. Николай Велев
2. Десислава Сопотлиева
3. Ива Апостолова

Дата (година/месец/ден)

2015/07/11

Синтаксон

Pinion peucis

Размер на пробната площ (m2)

100

Надморска височина (m)

1880

Изложение (degrees)

E (90)
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Наклон (degrees)

5

Общо проективно покритие (%)

90%

Покритие на дървесния етаж (%)

80%

Покритие на храстовия етаж (%)

25%

Покритие на тревния етаж (%)

40%

Покритие на мъховия етаж (%)

1%

Покритие на лишеи (%)
Скални излази (%)

3%

Наличие на ерозия (в степени):
неерозирано

да

слабоерозирано
силно ерозирано
Локалитет

Рила; НП Рила, района на Семково; край пътя
от Семково за х. Македония

Latitude (в десетични градуси,
WGS84)
Longitude (в десетични градуси)

42.06313

Основна скала

силикат

23.48700

Мощност на почвата:
плитки
средно мощни

да

мощни
Наличие на паша (да/не)

не

Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание
по Директива 92/43 ЕЕС

95А0 Гори от бяла и черна мура

Тип природно местообитание
по EUNIS
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Общ брой видове в описанието

16

Идентифицирани заплахи
(използва се номенклатурата в
лист Nomenclature)
Степен на уязвимост на
растителноста/местообитанието
Рядкост

не са установени

Типичност

типично

Естественост

естествено

Възможност за възстановяване
(лесно възстановими, трудно
възстановими, невъзстановими

трудно въстановимо

Наименование на файловете
със снимки

Polevi_formuliar_Veg_Hab_NVDS42_1.jpg;
Polevi_formuliar_Veg_Hab_NVDS42_2.jpg;
Polevi_formuliar_Veg_Hab_NVDS42_3.jpg;

Оценка за стабилността на
местообитанията

стабилно

средно уязвимо
средна степен

Бележки

Фитоценологично описание
Вид:

Оценка за обилие (по Браун-Бланке)

Pinus peuce

5

Pinus sylvestris

2а

Vaccinium myrtilus

2б

Juniperus sibirica

+

Moehringia pendula

2a

Crocus veluchensis

+

Luzula sylvatica

+

lerchenfeldia flexuosa

2a

Euphorbia amygdaloides

+

Calamagrostis arundinaceae

+

Veronica chamaedrys

+

Geranium macrorrhizum

+

Veronica officinalis

+

Hieracium murrorum gr.

+

Epilobium angustifolium

r
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Ranunculus sp.

+

3. Природно местообитание 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества
(доминирани от Festuca paniculata)
Полеви формуляр
за описание на растителността и природните местообитания
НП Рила

да

Екип

1. Николай Велев
2. Десислава Сопотлиева
3. Ива Апостолова

Дата (година/месец/ден)

2015/07/11

Синтаксон
Размер на пробната площ (m2)

16

Надморска височина (m)

2024

Изложение (degrees)

S (180)

Наклон (degrees)

35

Общо проективно покритие (%)

75%

Покритие на дървесния етаж (%)

N/A

Покритие на храстовия етаж (%)

15%

Покритие на тревния етаж (%)

60%

Покритие на мъховия етаж (%)
Покритие на лишеи (%)
Скални излази (%)
Наличие на ерозия (в степени):
неерозирано

да

слабоерозирано
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

силно ерозирано
Локалитет

Latitude (в десетични градуси,
WGS84)
Longitude (в десетични градуси)
Основна скала

Рила; НП Рила, района на Семково;
склоновете край пътеката от Семково
за х. Македония
42.04922
23.46057
неразкрита

Мощност на почвата:
плитки
средно мощни

да

мощни
Наличие на паша (да/не)

не

Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание
по Директива 92/43 ЕЕС

62D0 Оро-мизийски ацидофилни
тревни съобщества

Тип природно местообитание
по EUNIS
Общ брой видове в описанието

21

Идентифицирани заплахи
(използва се номенклатурата в
лист Nomenclature)

не са установени

Степен на уязвимост на
растителноста/местообитанието

средно уязвимо

Рядкост

средна степен

Типичност

типично

Естественост

естествено

Възможност за възстановяване
(лесно възстановими, трудно
възстановими, невъзстановими

трудно въстановимо

102
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Наименование на файловете
със снимки

Polevi_formuliar_Veg_Hab_NVDS40_1.jpg;
Polevi_formuliar_Veg_Hab_NVDS40_2.jpg;

Оценка за стабилността на
местообитанията

умерено стабилно

Бележки

Фитоценологично описание
Вид:

Оценка за обилие (по Браун-Бланке)

Festuca paniculata

3

Bruckhenthalia spiculifolia

1

Thymus jankae

2a

Chamaecytisus absitioides

2a

Juniperus sibirica

+

Genista depressa

+

Festuca valida

2a

Hieracium sp.

+

Hypochaeris radicata

+

Leontodon autumnalis

+

Centaurea sp.

+

Nardus stricta

+

Anthoxanthum odoratum

+

Luzula campestris

+

Ranunculus sartorianus

+

Lerchenfeldia flexuosa

1

Potentilla ternata

+

Festuca nigrescens

+

Luzula sudetica

+

Carex caryophylea

+

Thlaspi kovachii

+

Crocus veluchensis

+

4. Природно местообитание 6230 Богати на видове картълови съобщества върху
силикатен терен в планините
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Полеви формуляр
за описание на растителността и природните местообитания
НП Рила

X

Екип

1. Кирил Василев
2. Ясен Стоянов

Дата (година/месец/ден)

30.06.2015

Синтаксон

Juncetea trifidi

Размер на пробната площ (m2)

16

Надморска височина (m)

2050

Изложение (degrees)

NE

Наклон (degrees)

3

Общо проективно покритие (%)

95

Покритие на дървесния етаж (%)

0

Покритие на храстовия етаж (%)

0

Покритие на тревния етаж (%)

95

Покритие на мъховия етаж (%)

0

Покритие на лишеи (%)

0

Скални излази (%)

0

Наличие на ерозия (в степени):
неерозирано

да

слабоерозирано
силно ерозирано
Локалитет

НП Рила

Latitude (в десетични градуси,
WGS84)
Longitude (в десетични градуси)

42.10370
23.61598
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Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Основна скала

силикат

Мощност на почвата:
плитки
средно мощни

да

мощни
Наличие на паша (да/не)

не

Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание по
Директива 92/43 ЕЕС

6150 Силикатни алпийски и бореални
тревни съобщества

Тип природно местообитание по
EUNIS

E4.3 - Acid alpine and subalpine
grassland

Общ брой видове в описанието

16

Идентифицирани заплахи (използва
се номенклатурата в лист
Nomenclature)
Степен на уязвимост на
растителноста/местообитанието
Рядкост

не

Типичност

висока

Естественост

висока

Възможност за възстановяване
(лесно възстановими, трудно
възстановими, невъзстановими
Наименование на файловете със
снимки

лесно възстановими

Оценка за стабилността на
местообитанията

висока

ниска
средна

20150630_093630

Бележки

Фитоценотично описание
Вид:

оценка за обилие (по Браун-Бланке)

Hieracium sp.

2a
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5.

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Thlaspi kovatchi

+

Ranunculus montanus

2b

Veronica chamaedrys

+

Thymus vandasii

+

Nardus stricta

3

Festuca rubra agg.

3

Veratrum lobelianum

+

Astrantia major

+

Poa media

+

Stellaria graminea

+

Cerastium fontanum

+

Trifolium repens

+

Crocus veluchensis

+

Agrostis capillaris

1

Luzula multiflora

+

Планински съобщества на Rumex alpinus
Полеви формуляр
за описание на растителността и природните местообитания
НП Рила

X

Екип

1. Кирил Василев
2. Ясен Стоянов

Дата (година/месец/ден)

29.06.2015

Синтаксон

Mulgedio-Aconitetea

Размер на пробната площ (m2)

16

Надморска височина (m)

2192

Изложение (degrees)
Наклон (degrees)

0

Общо проективно покритие (%)

100

Покритие на дървесния етаж (%)

0

Покритие на храстовия етаж (%)

0
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Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Покритие на тревния етаж (%)

100

Покритие на мъховия етаж (%)

0

Покритие на лишеи (%)

0

Скални излази (%)

0

Наличие на ерозия (в степени):
неерозирано

да

слабоерозирано
силно ерозирано
Локалитет

НП Рила

Latitude (в десетични градуси, WGS84)

42.12247

Longitude (в десетични градуси)

23.59186

Основна скала

силикат

Мощност на почвата:
плитки
средно мощни

да

мощни
Наличие на паша (да/не)

не

Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание по
Директива 92/43 ЕЕС

Няма еквивалент

Тип природно местообитание по EUNIS

E5.11. Lowland habitats colonised
by tall nitrophilous herbs

Общ брой видове в описанието

6

Идентифицирани заплахи (използва се
номенклатурата в лист Nomenclature)

няма

Степен на уязвимост на
растителноста/местообитанието

ниска
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Рядкост

средна

Типичност

висока

Естественост

висока

Възможност за възстановяване (лесно
възстановими, трудно възстановими,
невъзстановими
Наименование на файловете със
снимки

лесно възстановими

Оценка за стабилността на
местообитанията

висока

20150629_133249

Бележки

Фитоценологично описание
Вид:
Rumex alpinus

оценка за обилие (по БраунБланке)
5

Poa media

+

Bellardiochloa violacea

+

Ranunculus montanus

+

Dactylis glomerata

+

Senecio nemorensis

+

6. Природно местообитание 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества

Полеви формуляр за описание на растителността и природните
местообитания
НП Рила

да

Екип

1. Николай Велев
2. Десислава Сопотлиева
3. Ива Апостолова
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Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Дата (година/месец/ден)

2015/07/11

Синтаксон

N/A

Размер на пробната площ (m2)

25

Надморска височина (m)

2052

Изложение (degrees)

SE (135)

Наклон (degrees)

35

Общо проективно покритие (%)

70%

Покритие на дървесния етаж (%)

N/A

Покритие на храстовия етаж (%)

50%

Покритие на тревния етаж (%)

25%

Покритие на мъховия етаж (%)

1%

Покритие на лишеи (%)
Скални излази (%)
Наличие на ерозия (в степени):
неерозирано

да

слабоерозирано
силно ерозирано
Локалитет

Рила; НП Рила, района на Семково;
склоновете край пътя и пътеката от
Семково за х. Македония

Latitude (в десетични градуси,
WGS84)
Longitude (в десетични градуси)

42.05140

Основна скала

неразкрита

23.46489

Мощност на почвата:
плитки
средно мощни

да
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мощни
Наличие на паша (да/не)

не

Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание
по Директива 92/43 ЕЕС

4060 Алпийски и бореални ерикоидни
съобщества

Тип природно местообитание
по EUNIS
Общ брой видове в описанието

18

Идентифицирани заплахи
(използва се номенклатурата в
лист Nomenclature)
Степен на уязвимост на
растителноста/местообитанието

не са установени

Рядкост

средна степен

Типичност

типично

Естественост

естествено

Възможност за възстановяване
(лесно възстановими, трудно
възстановими, невъзстановими

трудно въстановимо

Наименование на файловете
със снимки

Polevi_formuliar_Veg_Hab_NVDS39_1.jpg;
Polevi_formuliar_Veg_Hab_NVDS39_2.jpg;
Polevi_formuliar_Veg_Hab_NVDS39_3.jpg;
Polevi_formuliar_Veg_Hab_NVDS39_4.jpg

Оценка за стабилността на
местообитанията

умерено стабилно

средно уязвимо

Бележки
Фитоценологично описание
Вид:

Оценка за обилие (по Браун-Бланке)

Chamaecytisus absintioides

4

Festuca valida

2b

Nardus stricta

1

Poa media

+

Genista depressa

+

Junioerus sibirica

+
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Lerchenfeldia flexuosa

1

Acinos alpinus

+

Veratrum lobelianum

+

Crocus veluchensis

+

Hieracium pilosella gr.

+

Luzula italica

+

Thymus sp.

1

Scleranthus neglectus

+

Centaurea sp.

+

Festuca nigrescens

+

Campanula patula ssp. abietina

+

Agrostis capilaris

+

7. Храстови съобщества с Pinus mugo
Полеви формуляр за описание на растителността и природните
местообитания
НП Рила
да
Екип

1. Кирил Василев
2. Ясен Стоянов

Дата (година/месец/ден)

30.06.2015

Синтаксон

Vaccinio-Picetea

Размер на пробната площ (m2)

100

Надморска височина (m)

2078

Изложение (degrees)

NE

Наклон (degrees)

8

Общо проективно покритие (%)

95

Покритие на дървесния етаж (%)

0

Покритие на храстовия етаж (%)

95

Покритие на тревния етаж (%)

20

Покритие на мъховия етаж (%)

10

111
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Покритие на лишеи (%)

0

Скални излази (%)

0

Наличие на ерозия (в степени):
неерозирано

да

слабоерозирано
силно ерозирано
Локалитет

НП Рила

Latitude (в десетични градуси, WGS84)

42.10152

Longitude (в десетични градуси)

23.61713

Основна скала

силикат

Мощност на почвата:
плитки
средно мощни

да

мощни
Наличие на паша (да/не)

не

Коситба (да/не)

не

Тип природно местообитание по Директива 92/43
ЕЕС

4070 * Храстови
съобщества c Pinus mugо

Тип природно местообитание по EUNIS

F2.48 - BalkanoRhodopide Pinus
mugo scrub
6

Общ брой видове в описанието
Идентифицирани заплахи (използва се
номенклатурата в лист Nomenclature)

няма

Степен на уязвимост на
растителноста/местообитанието
Рядкост

ниска

Типичност

висока

средна
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Естественост

висока

Възможност за възстановяване (лесно
възстановими, трудно възстановими,
невъзстановими
Наименование на файловете със снимки

лесно възстановими

Оценка за стабилността на местообитанията

висока

20150630_094944

Бележки
Фитоценотично описание
Вид:

оценка за обилие (по
Браун-Бланке)

Pinus mugo

5

Vaccinium myrtillus

5

Lerchenfeldia flexuosa

2a

Hieracium murrorum gr.

+

Luzula multiflora

+

Juniperus sibirica

+
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10.АНАЛИЗ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ, ПОЛУЧИЛИ НЕБЛАГОПРИЯТНА ОЦЕНКА ЗА
СЪСТОЯНИЕ ПО ПРОЕКТ „КАРТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ - ФАЗА I“
В процеса на картиране и оценка на природозащитния статус на природните
местообитания на територията на защитена зона Рила (BG0000494) са установени общо 23
природни местообитания. От тях 11 природни местообитания са оценени със статус
„неблагоприятен“ на територията на зоната, респективно на територията на парка.
Информацията за тях е обобщена по-долу, както следва:
Местообитание 3130 Oлиготрофни до мезотрофни стоящи водни басейни с растителност
от типа Littorelletea uniflorae и/или Isoeto – Nanojuncitea има обща оценка неблагоприятно
незадоволително състояние. Регистрирана е фрагментация на местообитанието от хижи,
туристически обекти, ски влекове и пътеки, които се разширяват и удълбочават от
туристическата ерозия. Съществуват изградени баражи с цел увеличаване на обема на
басейните. Едновременно с това е установено, че те ускоряват натрупването на наноси в
езерните чаши. Изказана е опасност състоянието на местообитанието в близко бъдеще да
се промени в неблагоприятно лошо състояние. Препоръчително е да се подложи на
мониторинг това природно местообитание и да не се допуска засилване на посочените
неблагоприятни процеси. Същевременно са били установени твърде високи проценти на
покритие на потопените водни растения. Това е пряка индикация за бързо напредване на
еутрофизационния процес. Наличието на хидромелиоративни съоръжения също
допринася за неблагоприятното състояние на местообитанието. Необходимо е да се
преустанови разширяването на хидротехническата мрежа на територията напарка.
Местообитание 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitans и
Callitricho –Batrachion има обща оценка неблагоприятно незадоволително състояние. Тази
оценка е мотивирана от фрагментация на местообитанието. Установени са средни и
ниски водни количества през лятото и есента, които са неблагоприятни за този тип
местобитание. В повечето случаи те са пряко свързани с човешка дейност. Типичен
негативен пример са водохващанията по река Джерман, нейните притоци, района на
резерват Парангалица и Районите над курорт Семково и над гр. Якоруда - м. Нехтеница.
Местообитание 4060 –подтип 2 Ацидофилни ерикоидни съобщества с участие на
Rhododendron myrtifolium има обща оценка неблагоприятно незадоволително състояние.
Оценката е базирана на ограничената площ на Rhododenfrom myrtifolium, който среща се
и като единичен вид или на групи, включително в състава на фитоценози на Pinus mugo.
Местообитание 4060 – подтип 6 Алпийски ерикоидни съобщества на Arctostaphylos uvaursi има обща оценка неблагоприятно лошо състояние. Тази оценка е аргументирана с
много ниската площ, която заема местообитанието, равняваща се на 0,00012 % от общата
площ на парка.
Местообитание 6520 Планински сенокосни ливади има обща оценка неблагоприятно
незадоволително състояние. Направената оценка е в резултат на липсата към настоящия
момент на коситба на територията на това местообитание. Коситбата е условие за
неговото устойчиво запазване във времето. Необходимо е да се предвиди в плана за
управление вазстановяване на сенокосния режим поне на местата, където това се е
извършвало в близкото минало.
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Местообитание 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum има обща оценка
неблагоприятно незадоволително състояние. Въпреки наличието на добре запазени букови
гори в парка, оценката на местообитанието не е висока. Това се дължи на оценената пониска площ на неговото покритие и неправилното му отнасяне към тип местообитание
9130. Констатирано е, че мъртвата дървесина доскоро е изнясана, но от около 15 години
тази практика е преустановена. Това води до постепенното подобряване на параметъра
„количество на мъртвата дървесина“. Наличието на стари дървета е било оценено в
неблагоприятен статус, но направената инвентаризация в рамките на актуализацията на
плана за управление показва, че средната възраст на дърветата е над 100 години.
Запазването на старите гори е една от важните задачи в следващия програмен период, тъй
като тези гори са с висока консервационна стойност освен сами по себе си, така и като
местообитание на представителните на фауната.
Местообитание 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum има обща оценка
неблагоприятно незадоволително състояние. Горите доминирани от дъб и габър са по
принцип издънкови и това е бил аргумента за ниската оценка на природозащитния статус.
Режимът на парка следва да запази тези гори и те постепенно ще се превръщат в
семенни. През последните десетилетия не се изнася мъртва дървесина, което подобрява
общото природозащитно състояние на природното местообитание. Няма гори във фаза
на старост. Но това местообитание е много рядко срещано и не би могло да се разчита,
че ще има и гори във фаза на старост. В същото време описаната ценоза е в отлично
състояние. Това дава основаие за умерена оценка на този показател.
Местообитание 9180* Смесени гори от съюза Tilo-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
има обща оценка неблагоприятно незадоволително състояние. Тази оценка е обоснована
с липсата на гори във фаза на старост. Биологичните особености на фитоценозите на това
местообитание и тяхното разпространение по стръмни склонове на ограничени по площ
места не позволяват разитие на много стари гори. Считаме, че няма сериозни
застрашаващи фактори за него предвид трудната достъпност на терените.
Местообитание 91BA Мизийски гори от обикновена ела има обща оценка неблагоприятно
незадоволително състояние. Оценката е аргументирана с наличието на малки площи, в
които са установени стари, над 100 години дървета от обикновена ела. Най-много ценози
със стари дървета са установени в смесените гори от ела и смърч. Запазването на
смърчовите и елови гори е важен елемент от целите на парковата администрация.
Местообитание 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори има обща оценка
неблагоприятно незадоволително състояние. Отново критерият за поставяне на ниска
оценка е наличието на стари дарвета. Направената актуализация на инвентаризацията на
горите в парка показва, че в действителност има достатъчно територии, в които дърветата
надвишават 100 години.
Местообитание 9270 Гръцки букови гори с Abies borisii-regis има обща оценка
неблагоприятно незадоволително състояние. Не са регистрирани гори във фаза на
старост. В същото време при картирането на това местообитание е установено, че
съобществата на цар борисовата ела са в много добро, дори отлично състояние.
описаната ценоза е в отлично състояние. Важно е тези гори да бъдат обект на специални
грижи поради тяхната ендемична природа.
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Местообитание 95А0 Гори от бяла и черна мура има обща оценка неблагоприятно лошо
състояние. Тази много ниска оценка е поставена поради изискванията на методиката за
оценка, но в същност горите от бяла мура на територията на парка заемат големи площи
и са видимо в много добро състояние. Забраната за провеждане на сечи в тези гори ще
гарантира и наличието на гори във фаза на старост. Освен запазване на настоящия
режим, не се налагат други мерки за запазване на това природно местообитание в добро
състояние. Параметърът „изнасяне на мъртва дървесина“, използван в ръководството за
определяне на природозащитния статус на горските местообитания, колкото и да е
съществен от позициите на цялостната характеристика на статуса на горските
местообитания, е причина оценката на много ог горите да бъде незадоволителна, без в
същност да има сериозно основание за нея.
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11.ПРЕПОРЪКИ ЗА УСТОЙЧИВО
МЕСТООБИТАНИЯ В ПАРКА

ОПАЗВАНЕ

НА

РАСТИТЕЛНОСТТА

И

ПРИРОДНИТЕ

В резултат на анализа на литературните източнизи и проведените теренни наблюдения,
както и съобразно ескпертна оценка предлагаме следните препоръки от общ характер за
опазване на растителните съобщества и природните местообитания в парка:
1.
Да не се допуска стопанска експлоатация на горите
2.
Да не се допуска разширяване на мрежата от водохващания, което ще
наруши допълнително водния режим и може да доведе до намаляване на
мочурищата и пресъхване на потоци.
3.
Да се прилага строг контрол върху замърсяването на водоемите с цел да не
се допуска еутрофикация на високопланинските езера.
4.
Да се проведе специално проучване върху капацитета на пасищата и да се
регулира пашата до степен на устойчиво ползване.
5.
Да се прилага строг контрол върху туристическия поток, както и да се
провеждат образователни кампании, за да не се допуска замърсяване с твърди
битови отпадъщи.
6.
Да не се допуска физическо унищожаване или фрагментиране на
природни местообитания в резултат на разширяване и увеличаване на спортнотуристическата активност в парка.
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РАЗДЕЛ II: „ФЛОРА“
1. НИЗШИ РАСТЕНИЯ И ГЪБИ
1.1.

СЛАДКОВОДНИ ВОДОРАСЛИ

Автори: Майя П. Стойнева, Благой А. Узунов, Ралица К. Атанасова
Основни източници на информация
Рецентното биоразнообразие на прокариотните водорасли (цианопрокариотите =
синьозелените водорасли = цианобактериите) и еукариотните водорасли в различни
типове сладководни местообитания в НП „Рила“ е описано въз основа на публикуваните
флористични сведения през периода 1898–2015 г. В обзора не са включени данните от
единствената Флора на водораслите на България (Воденичаров и др. 1971), поради липсата
на конкретизация на находищата за отделните видове, а посочването им само за пошироките граници на цялата Рила планина, и данните от обобщавашия труд Езерата в
България (Иванов и др. 1964), поради представяне на информация общо за глациалните
езера.
Единственият целенасочен анализ на знанията за сладководната алгофлора от
територията на НП „Рила“ е публикуван от Воденичаров, Воденичаров (2000). В този кратък
анализ не са посочени конкретно публикуваните за водораслите от парка трудове и
проучените досега местообитания, и не е даден общият брой на установените в парка
видове. Поради това по-долу в текста флористическите алгологически изследвания на
сладководните водорасли на територията на НП „Рила“ са анализирани и представени в
тези аспекти.
В изследванията на сладководната алгофлора от територията на днешния НП „Рила“ могат
да се очертаят три основни етапа:
 Първият етап е от края на 19ти век до средата на 20ти век, когато са публикувани
първите флористични данни за сладководните водорасли от Петков (1898-1899a, б,
1900, 1904, 1905, 1907, 1908, 1908-1909, 1939, 1950), Вълканов (1926, 1932, 1938) и
Valkanov (1928).
 Вторият етап обхваща периода от края на 50те години до края на 70те години на
20ти век, когато са публикувани изследванията на Воденичаров (1958, 1959, 1960,
1962a, б), Воденичаров, Кабасанова (1970), Kristiansen (1971), Kawecka (1974) и
Темнискова-Топалова (1977).
 Третият етап започва почти 20 години по-късно и завършва в края на 20ти век, когато
изследванията продължават с трудовете на Kristiansen & Stoyneva (1998),
Воденичаров, Воденичаров (2000), Beshkova (2000) и Naidenow & Beshkova (2000).
През последните 15 години сладководните водорасли от територията на НП „Рила“ не са
били обекти на целенасочени флористични изследвания и за тях няма специализирани
публикации. Единственото изключение са резултатите от работата на един от авторите на
настоящия отчет (М. Стойнева) по фитопланктона на Седемте Рилски езера и
Мусаленските езера (Ледено, Алеково и Каракашево) по проект EMERGE съвместно с
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проф. дбн Д. Темнискова (която е разработвала качествения състав на кремъчните
водорасли), само част от които (от 2000 г.) са публикувани в обобщаващи статии на
Kalchev et al. (2004) и Tolotti et al. (2009).
Проучваните от края на 19ти век досега водоеми и обекти най-общо могат да бъдат
класифицирани по следния начин:
1. Сладководни лотически водоеми:
1.1. Реки и потоци (вкл. „бързотечащи потоци на Рила“, „бързотечащи планински потоци и
реки в Рила“ и от реките Бели Искър, Бистрица (= Мусаленска Бистрица), Валевица (=
Валявица), Костенска река, Мальовица, Марица, Рилска река и нейните по-големи и помалки леви и десни притоци (Долна Лява река, Крива река и др.), Урдина и Малка Урдина
река);
1.2. Студеноводни извори (вкл. няколко извора в Урдиния циркус, които са с ниска
постоянна температура 2–8°С).
2. Сладководни лентически и други не-лотически водоеми:
2.1. Алпийски езера (вкл. Манастирски (Кьоравичко и Смрадливо Езеро; Бачийски езера =
Бачийски гьолове), Седемте рилски (Окото, Бъбрека, Сълзата, Рибното, Детелината,
Близнака, Седмото), Урдини (II-3, I-5, I-6, I-7, I-8 and I-9), Мальовишки (Горно, Средно и
Долно), Чанакгьолски (Паницата), Прекоречки (Прекоречко езеро = Прекорек),
Мусаленски (Леденото езеро), Канарски (Канарско езеро), Ковачево (=Налбантско езеро),
Камилски (Горно Камилско и Долно Камилско езеро) и Якорудски езера (Рибно езеро),
Вапско езеро [имената съответстват на оригиналните текстове в цитираните публикации,
вж. Stoyneva & Michev (2007)]
2.2. Алпийски блата (вкл. разположени до река Маринковица, под връх Ковач, в комплекса
на Урдините езера (Урдино блато I-2, Урдино блато I-4 (=Урдино езеро I-4), Урдино блато I10, Урдино блато I-11, Урдино блато II-2 (=Урдино езеро II-2), Урдино блато II-3, Урдино блато
II-5, Урдино блато III-1, Урдино блато III-2 (=Малко Урдино езеро), Урдино блато IV-1)
[Запазена е оригиналната номерация на Воденичаров (1962б)].
2.3. Торфища (вкл. торфищата до река Маринковица, Урдина река, Мокра Вапа)
2.4. Мочурища, мочури и заблатени местности (вкл. разположени около изворите на някои
потоци и в горните течения на някои рекички и реки (например Бели Искър, Долна Лева
река, Крива река, Маринковица, Марица, Урдина река) или в околностите на глациални
езера (например Мусаленски езера /вкл. Леденото и най-долните езера от същата група/,
Седемте рилски езера, Кьоравичкото езеро и Урдини езера).
2.5. Речни разливи (вкл. разливи на река Бели Искър)
2.6. Езерни разливи (вкл. разливите на Канарското езеро и на езеро, разположено източно
от връх Мусала)
2.7. Студеноводни изворни разливи и постоянни околоизворни локви (вкл. разливите на
изворите, даващи началото на Бели Искър, Валевица, Долна Лява река и Друшлевица
(=Друшлявица), а също така безименните извори по склоновете на Йосифица
(=Йосафица) и няколко изворни локви при скалистите основи на връх Мусала)
2.8. Временни малки водоеми – литотелми и локви (в Урдиния циркус, в подножието на връх
Ковач и др.).
В заключение може да се твърди, че за сладководните водорасли от територията на НП
„Рила“ са публикувани общо 29 статии, сред които с най-голямо разнообразие по
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отношение на проучените местообитания и находища и с най-голяма проучена територия
се откроява обобщението на Петков (1939) за състоянието на рилските води от биологично
гледище. От особено значение е, че именно въз основа на материал от територията на
парка, Kristiansen (1971) публикува първото в света проучване със сканираща микроскопия
на вид от синурофицейните водорасли, след което използването на този метод става
задължително в таксономията на групата и за фитогеографските и консервационни
оценки за нея.
Общо за територията на НП „Рила“ публикуваните до настоящия момент видове,
разновидности и форми са 966 от 9 отдела (вж. Приложение 1.1.1.)
Методичен подход на проучване
За настоящия План за управление са представени непубликувани резултати от теренна
работа на авторите на екипа в летните периоди на 2000, 2006, 2011–2015, осъществена
предимно в района на Мусаленските, Маричините и Седемте Рилски езера и на яз. Бели
Искър, както и по поречието на Стара река. Пробите са събирани и обработвани по
стандартна
съвременна
методика,
описана
детайлно
в
Стойнева
(2014).
Класификационната система е по Темнискова, Стойнева (2011а, б). Латинските имена,
синонимиката и авторовите имена са по Световната база данни на водораслите
AlgaeBase (Guiry & Guiry 2015), проверявана до 29.07.2015.
Биоразнообразието на сладководните водорасли от НП „Рила“, получено въз основа на
анализирнаите литературни източници и нашите резултати от полевата работа, е оценено
въз основа на данните за общото разнообразие на водораслите в страната, досега
анализирано от Воденичаров и др. (1993), Темнискова и др. (2005) и Стойнева (2014).
Природозащитният статут на видовете, поради липса на текстове в нормативните
документи на страната, е обсъден съобразно единствените съществуващи публикации с
предложения за защита и опазване на конкретни видове български водорасли
(Воденичаров и др. 1993; Драганов, Стойнева 1994), Червения списък на българските
макрофитни водорасли (Temniskova et al. 2008), Червена книга на Р. България (Stoyneva et
al. 2015; Temniskova & Stoyneva 2015а, б). За микроводораслите са взети пред вид видовете,
посочени в Червени списъци на отделни европейски страни: Lange-Bertalot 1996 и LangeBertalot & Steindorf 1996 – за кремъчни водорасли; Lenzenweger 1999 – за стрептофитофови
дезмидиеви; Siemińska 2006 – за хлорофитови едогониални). Използвани са придадените им
от съответните автори категории на IUCN: изчезнал (EX), критично застрашен (CR),
застрашен (E), уязвим вид (V) и с недостатъчно данни (DD).
Индикаторните видове са представени по Cheshmedjiev et al. (2013).
Таксономично разнообразие
Анализът на данните, събрани от литературните източници от 1898 г. досега и от полевите
изследвания на авторите, категорично показва голямото биоразнообразие на водораслите
НП Рила. То съставлява 974 таксона от 9 отдела, т.е. около 16% от цялата алгофлора на
България, което според досегашните проучвания достига около 6000 таксона (Стойнева
2014). Публикациите за сладководните водорасли от влажните зони в България са над 150 и
за тях са досега съобщени около 2000 таксона, а над 210 таксона от около 110
сладководни влажни зони са описани като нови за науката или са посочени като носещи
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изключително специфични черти, а за някои от тях е предположен ендемизъм (Stoyneva &
Temniskova-Topalova 2007; Стойнева 2014). На този фон, биоразнообразието на
сладководните водорасли, установени досега в НП „Рила“ съставлява 49% от известното
биоразнообразие на сладководните водорасли от влажните зони в страната.
С най-голямо таксономическо богатство в НП „Рила“ се характеризира зелената
еволюционна линия – водораслите от отделите Chlorophyta и Streptophyta (608 таксона, т.е.
62% от всички публикувани за парка). Те са представени съответно с по 191 и 417 таксона
(вида, разновидности и форми). На второ място по богатство е жълтокафявата
еволюционна линия (отдел Ochrophyta) – 180 таксона от 5 класа (Chrysophyceae,
Synurophyceae, Tribophyceae, Eustigmatophyceae, Bacillariophyceae), сред които най-много
са кремъчните водорасли – Bacillariophyceae (128 таксона). На трето място по богатство е
синьозелената еволюционна линия – водораслите от отдел Cyanoprokaryota, от който са
съобщени 123 таксона. Останалите отдели Rhodophyta, Euglenophyta, Pyrrhophyta,
Cryptophyta, Glaucocystophyta са по-слабо застъпени с по 6, 27, 21, 8 и 1 таксон, съответно.
Таксономическата структура е представена на Фиг. 1 и като цяло съответства на
разпределението на сладководните водорасли в цялата страна по таксономически групи
съобразно обобщените данни на Стойнева (2014).

Фиг. 1. Таксономическа структура на сладководната алгофлора на НП
Рила
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Най-богати на видове, разновидности и форми са следните 5 рода от зелената
еволюционна линия: Cosmarium (110), Staurastrum (76), Euastrum (44), Closterium (45) от отдел
Streptophyta и Pediastrum (21) от отдел Chlorophyta.
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Природозащитно-значими таксони
На територията на НП „Рила“ не са установени видове от Червена книга на Р. България
(Пеев и др. 2015) и от Червения списък на макрофитните водорасли на страната
(Temniskova et al. 2008), но 106 микроводорасли от три таксономични групи имат
консервационен статут според Червени списъци на други европейски страни (LangeBertalot 1996 и Lange-Bertalot & Steindorf 1996 – за кремъчни водорасли; Lenzenweger 1999 –
за стрептофитофови дезмидиеви; Siemińska 2006 – за хлорофитови едогониални). Те се
разпределят както следва: изчезнали (EX) – 5, критично застрашени (CR) – 13, застрашени
(E) – 19), уязвими (V) – 60, почти застрашени (NT) – 6 и с недостатъчно данни (DD) – 3 (Фиг. 2).
Най-голям е броят на консервационно значимите водорасли от зелената еволюционна
линия (77) – отделите Streptophyta (74: изчезнали – 3, критично застрашени – 9, застрашени –
16 и уязвими – 46) и Chlorophyta (3: изчезнали – 1, уязвим – 1 и с недостатъчно данни – 1). На
второ място е жълтокафявата еволюционна линия – отдел Ochrophyta (клас
Bacillariophyceae) – 29: изчезнал – 1, критично застрашени – 4, застрашени – 3, уязвими – 13,
почти застрашени – 6 и с недостатъчно данни данни – 2).

Фиг. 2. Разпределение на природозащитно-значими
водораслoви таксони по категориите на IUCN
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Природозащитно-значимите таксони са представени в табличен вид в Приложение 1. 1.2.,
подредени по азбучен ред в таксономичните групи и са приведени придадените им от
съответните автори категории на IUCN: изчезнал (EX), критично застрашен (CR), застрашен
(E), уязвим (V), почти застрашен вид (NT) и с недостатъчно данни (DD).
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Коментари привеждаме само за видовете, приети за „изчезнали“ от горепосочените
автори и за таксон, за чието разпространение в България предложената категория е
дискусионна:
Eunotia serra Ehrenberg – EX (Lange-Bertalot 1996); видът не е потвърден след съобщаването
му от Beshkova (2000)
Oedogonium rufescens Wittr. ex Hirn – EX (Siemińska 2006); видът не е потвърден след
съобщаването му от Петков (1939)
Cosmarium novae-semliae Wille – EX (Lenzewegger 1999); видът не е потвърден след
съобщаването му от Воденичаров (1962б)
Staurastrum longipes (Nordst.) Teil. – EX (Lenzewegger 1999); видът не е потвърден след
съобщаването му от Beshkova (2000). На територията на България е съобщен за резерват
Сребърна (Stoyneva 1998).
Staurastrum rugulosum Brébisson ex Ralfs – EX (Lenzewegger 1999); видът не е потвърден след
съобщаването му от Воденичаров (1962б).
Cosmarium depressum var. planctonicum на територията на НП „Рила“ е установен от нас в
Горно Маричино езеро еднократно на 12.09.2000 г., но в страната е намерен в още 12
водоема (Стойнева 2014) и поради това считаме, че статутът му на застрашен вид
(Lenzeweger 1999) е дискусионен.
Ендемизъм
От сладководните местообитания в НП „Рила“ са описани над 30 нови вида, разновидности
и форми, а също така и особени в морфологическо отношение форми на познати
видове (Петков 1898в, Петков 1939, Воденичаров 1962б и др.), но само за 25 от тези таксони е
предположено силно ограничено развитие. Това ни дава основание да твърдим, че
предишните изследователи са предполагали поне известна степен на ендемичност за тези
25 водорасли. В светлината на съвременните фикогеографски разбирания за ендемизма
/ космополитизма при водораслите, правилността или погрешността в тези
предположения, а също така и предложеният таксономичекси статут, могат да бъдат
установени само след пре-откриването на тези видове, тяхното култивиране и провеждане
на молекулярно-генетически анализи.
Въпреки това, доколкото такива видове, разновидности и форми с предполагаем
ендемизъм са от изключителна важност за оценка на биоразнообразието и практиката на
биоконсервацията, по-долу те са посочени по таксономични групи с находищата,
приведени от техния автор (Петков 1939). Прави впечатление, че всички таксони с
предполагаем ендемизъм, са разположени на голяма надморска височина (над 2000
м.н.в).
Отдел Cyanoprokaryota
Oscillatoria formosa f. nalbanthis Petkoff – извори и разливи по Суха Вапа (северен склон на
връх Ковач (= Налбант), ок. 2400 м.н.в.
Отдел Ochrophyta
Клас Bacillariophyceae
Navicula serians f. brevior Petkoff – “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
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Pinnularia fallax f. longior Petkoff – торфище Мокра Вапа, ок. 2227–2230 м. н.в.
Отдел Chlorophyta
Coelastrum proboscideum f. minor Petkoff – “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Gloeoocystis major f. sphaerica Petkoff – “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Oedogonium magnusii forma Petkoff – Канарско езеро, ок. 2320 м.н.в.
Oocystis gigas f. intermedia Petkoff – „Шишковица“ (извори, потоци и техните разливи), 1833–
2200 м.н.в.
Oocystis novae-semliae forma Petkoff – „североизточни канарски разливи“ (= извори, потоци
и разливи по Канарата), 2100–2400 м.н.в.
Pediastrum bidentatum forma Petkoff – торфище Мокра Вапа, ок. 2227–2230 м. н.в.
Отдел Streptophyta
Arthrodesmus incus var. ralfsii forma Petkoff – торфище Мокра Вапа, ок. 2227–2230 м. н.в.
Cosmarium laeve f. fix retusa Petkoff – “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Cosmarium cucumis f. tetragona Petkoff – Канарско езеро, ок. 2320 м.н.в.
Cosmarium logiense forma Petkoff – извори и разливи по Суха Вапа (северен склон на връх
Ковач (=Налбант), ок. 2400 м.н.в.
Cosmarium notabile f. media Petkoff – извори и разливи по Суха Вапа (северен склон на връх
Ковач (= Налбант), ок. 2400 м.н.в.
Closterium subulatum forma Petkoff – торфище Мокра Вапа, ок. 2227–2230 м. н.в.
Euastrum binale var. retusum f. minor Petkoff – „северозападни канарски разливи“ (= разливи
на Канарското езеро, вкл. оттоци на малки горни извори на р. Бели Искър), ок. 2200 м. н.в.
Euastrum retusum f. intermedia Petkoff – торфище Мокра Вапа, ок. 2227–2230 м. н.в.
Penium navicula f. longior et tenuor Petkoff – “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Penium spirospermum f. longior Petkoff – „североизточни канарски разливи“ (= извори, потоци
и разливи по Канарата), 2100–2400 м.н.в.
Staurastrum echinatum f. minor Petkoff – “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Staurastrum brachiatum forma Petkoff – “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Closterium moniliferum forma Petkoff – „Шишковица“ (извори, потоци и техните разливи),
1833–2200 м.н.в.
Staurastrum productum forma Petkoff – “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Staurastrum vestitum var. orbelicum Petkoff – “Йосафица“ (извори и разливи), ок. 2300 м. н.в.
Staurastrum vestitum var. semivestitum forma intermedium Petkoff – “Йосафица“ (извори и
разливи), ок. 2300 м. н.в.
Заплахи
Заплахите за развитието на сладководните водорасли (вкл. консервационно значимите и
ендемичните видове) на територията на НП „Рила“ не са свързани с прякото събиране на
водораслите от човека, но могат да се сведат основно до заплахата от промяна в
екологичното състояние на сладководните местообитания предимно вследствие на
антропогенния фактор. Това би довело до изчезване и заместване на едни водораслови
видове или цели групи с други, което, от своя страна, ще доведе до загуба на
високопланинското биоразнообразие в едни уникални и все още недобре проучени водни
екосистеми, каквито са водоемите на НП Рила. Повечето от изредените по-долу заплахи,
особено по отношение на езерата на парка, са очертани още в доклада на Воденичаров,
Воденичаров (2000) за първия План на управление на парка. Същите автори отбелязват
напредващия процес на затлачване на езерата с по-голямо развитие на дезмидиеви
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водорасли. Част от сладководните водоеми, разположени на територията на НП „Рила“ са
включени в Червения списък на българските влажни зони (Michev & Stoyneva 2005, 2007) като
критично застрашени и уязвими. Те са изредени по-долу с посочване на
инвентаризационните номера според Базата данни за българските влажни зони на същите
автори:
Критично застрашени
Рибно езеро 19 (IBW 5099)
Рибното езеро (IBW 0352
Седемте езера (IBW 5746)
Уязвими
Мусаленски езера (IBW 5746)
Рибни езера (IBW 5749)
Урдини езера (IBW 5894)
Ковачеви езера (IBW 8160)
Изследванията и анализите, проведени във връзка с настоящия План за управление,
подкрепят мненията на цитираните по-горе в текста автори и ни дават основание да
изредим няколко основни вида антропогенна дейност, която оказва най-голямо негативно
влияние предимно върху езерата и силно ускорява тяхното сукцесионно развитие:
Битови отпадъчни води от близкоразположените до езерата хижи – в повечето от хижите
практически липсва съвременно пречистване на отпадъчните води, което води до
замърсяване на водоприемниците в НП „Рила“ и до промяна в екологичното им състояние
с тенденция към влошаване (напр. до Седемте рилски езера, х. Мальовица, х. Иван Вазов и
др.).
Септични ями – разположени са на сравнително близко разстояние от хижите. Когато ямите
се запълнят, на практика водата преминава транзитно през тях. Поради факта, че обектите
са труднодостъпни, септичните ями не се почистват и пречиствателният им ефект е
незначителен.
Нерегулиран туризъм – класически пример е добре известният проблем с огромния брой
хора, които по едно и също време се хранят, мият, перат и др. в района на Седемте
рилски езера, и особено Рибното. Независимо от многократните протести на различни
НПО, подкрепени от мнението на водещи биолози в страната, ситуацията и днес не е
променена към по-добро.
Антропогенно регулиран хидрологичен режим на езера чрез преливници и отбиване на
води от естествените корита на реките за стопанска дейност, с което се променя
съществено хидробиологичният режим, а оттам – и условията за развитието на водната
биота.
Бракониерство с ползване на нерегламентирани биваци,
неизеснесени и често трудноразградими битови отпадъци.

при

което

се

оставят

Като негативен фактор по отношение на сладководните водорасли може да се посочи
недостатъчната им степен на проученост, която силно затруднява реалната оценка на
разпространението и определянето на биоконсервационния статут на видовете. На пръв
поглед, при големия брой известни досега видове, това звучи парадоксално. Но в резултат
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на направения анализ може да се твърди, че независимо от 29-те публикации, издадени за
повече от един век (1898–2014), знанието за алгофлората на НП Рила е недостатъчно:
остават много непроучени или много слабо проучени находища и типове местообитания
(вкл. и извън сладководните);
няма нито едно молекулярно и генетично изследване на новоописани видове или на
видове, посочени за ендемити;
почти напълно липсват изследвания със сканираща микроскопия дори за групи, за които
това е задължително според съвременните таксономически изисквания;
напълно липсват ултраструктурни изследвания и пренебрежимо малко са видовете, за
които са посочени биометрични данни;
полевите изследвания и прякото микроскопиране съществено преобладават над
проучването на културален материал, което съществено затруднява оценяването на
реалното биоразнообразие и доказването на ендемични и/или реликтни видове;
няма нито една целенасочено и пълно изследвана таксономическа група в различните
типове местообитания и по територията на целия парк;
изследванията на различните екологически групи и подгрупи и на таксономическите групи
са неравностойни (например бентосните съобщества са значително по-малко познати от
планктонните; реките са по-малко изследвани от езерата, цели таксономически групи
/класове, разреди и др./ изобщо не са изследвани и т.н.);
почти напълно липсват дългогодишни изследвания на динамиката на алгофлората в
конкретни местообитания;
повечето от проучванията се основават на еднократни кратки посещения и само с малки
изключения данните за алгофлората са съпътствани от данни за физико-химическите
параметри на средата.
Необходимо е да се подчертае, че изтъкнатите слабости не са научни грешки на
цитираните в представения анализ автори, а по-скоро се обясняват с изключителното
разнообразие на типовете влажни зони в НП „Рила“ в комбинация с голямо разнообразие
на водораслите на всички таксономически нива на фона на малкия брой изследователи.
Независимо от това, всички събрани досега данни могат да бъдат използвани като добра
отправна точка за бъдещи изследвания с приложение на съвременни методи и за оценка и
консервация на биоразнообразието на водораслите на НП Рила.
Видове, предмет на специални мерки
Всички видове сладководни водорасли, посочени като природозащитно-значими и
потенциално ендемични, би трябвало да са предмет на специални мерки, но тяхното
опазване и защита са възможни единствено чрез опазване на находищата им. Това налага
допълнителни бъдещи целенасочени проучвания за потвърждаване на разпространението
им на територията на парка и детайлно картиране.
Списък на индикаторните видове сладководни водорасли е посочен в Приложение 1.1.3.
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Препоръки за опазване
Опазването на водораслите в парка изисква опазването на техните местообитания и
конкретни находища
Основните препоръки за опазването на сладководните видове са:
1. Сериозно ограничаване на посетителите (особено в района на х. Седемете езера)
и по-специално на едновременното струпване на голям брой туристи и летуващи и
нерегулирания туризъм.
2. Инсталиране на съвременни пречиствателни системи или модернизиране на
съществуващите системи за пречистване на битовите отпадъчни води от хижите.
3. Редовно пречистване на съществуващите септични ями.
4. Ограничаване на натрупването на битови отпадъци в района на НП „Рила“
(организиране на строг контрол, периодично почистване и др.)
5. Изготвяне на съвременни екологични оценки с участието на алголози на
съоръженията и режимите на ползване на антропогенните съоръжения в езерата
(преливници и др.) за определяне на най-благоприятния хидробиологичен режим и
условия на съществуване на водната биота.
6. Организиране и финансиране на алгологически проучвания, насочени към
консервационно значимите видове водорасли
7. Организиране и финансиране на алгологически проучвания, насочени към
откриване на неизвестни досега за парка консервационно значими видове
водорасли.
8. Дейностите по 6 и 7 да се последват от постоянни мониторингови програми с
оценка на състоянието на популациите на избрани видове водорасли.
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Приложение 1.1.1. Списък на таксоните сладководни водорасли на територията на
национален парк „Рила“
№
Таксон
Таксон
Потвърдени
(латинско название)
(българско название)
по време на
теренната
работа
на
екипа
Cyanoprokaryota
отдел
синьозелени
водорасли
1
Anabaena inaequalis Bornet & Flahault
2
Anabaena lapponica Borge
3
Anabaena laxa A.Braun
4
Anabaena oblonga De Willd.
5
Anabaena oscillarioides Bory de Saint
Vincet ex Bornet et Flahault
6
Anabaena
torulosa
var.
tenuis
(Lemmermann) Geitler
7
“Anabaena oscillarioides var. intermedia
Petkoff”
8
Anabaena spp. (spp. ster.)
9
Aphanocapsa conferta (West & G. S. West)
Komárková-Legnerová & Cronberg
10
Aphanocapsa elachista W. et G. S. West
11
Aphanocapsa elachista var. irregularis J. B.
Petersen
12
Aphanocapsa
grevillea
(Berkeley)
Rabenhorst
13
Aphanocapsa
parasitica
(Kützing)
Komárek & Anagnostidis
14
Aphanocapsa planctonica (G. M. Smith)
Komárek & Anagnostidis
15
Aphanothece elabens
(Brébisson ex
Meneghini) Elenkin
16
Aphanothece microscopica Nägeli
17
Aphanothece nostocopsis Skuja
18
Aphanothece stagnina (Sprengel) A. Braun
19
Calothrix braunii Bornet & Flahault
20
Calothrix epiphytica West & G.S.West
21
“Calothrix gypsophila f. orsiniana (Kutzing)
V.Poljanskij”
22
Calothrix parietina Thuret ex Bornet &
Flahault
23
Calothrix stellaris Bornet & Flahault
24
Calothrix spp.
+
25
Chamaesiphon confervicola Al. Br.
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№

Таксон
(латинско название)

26
27

Chamaesiphon incrustans Grunow
Chamaesiphon
minutus (Rostafinski)
Lemmermann
Chamaesiphon sp.
Chroococcus cohaerens (Brébisson) Nägeli
Chroococcus
macrococcus
(Kützing)
Rabenhorst
Chroococcus minor (Kützing) Nägeli
Chroococcus minutus (Kützing) Nägeli
“Chroococcus
minutus
forma
Wodenitscharov”
Chroococcus obliteratus Richter
Chroococcus tenax (Kirchner) Hieronymus
Chroococcus turgidus (Kützing) Nägeli
Clastidium rivulare (Hansgirg) Hansgirg
Clastidium setigerum O.Kirchner
Coelosphaerium kuetzingianum Nägeli
Cyanothece aeruginosa (Nägeli) Kom.
Cyanothece majus (Schröter) Komárek
“Dactylococcopsis raphidioides Hansgirg”
Dasygloea
turfosa
(Woronichin)
Anagnostidis
Desmonema wrangelii Bornet & Flahault
“Dichothrix orbelica Petkoff “
“Dichothrix
orsiniana
forma
Wodenitscharov”
Dolichospermum
halbfassii (Bachmann)
Wacklin, Hoffmann et Komárek
Eucapsis alpina F. E. Clements et H. E.
Shantz.
Gloeocapsa haematodes (Kützing) Kützing
Gloeocapsa spp.
Gloeothece distans Stizenberger
Gomphosphaeria aponina Kützing
Hapalosiphon hibernicus W. et G. S. West
Hapalosiphon pumilus Kirchner ex Bornet &
Flahault
Hapalosiphon welwitschii West & G. S. West
Hydrococcus rivularis Kützing
Jaaginema
profundum
(Schröter
&

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+

+

+
+

+

+
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№

58

59

60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
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Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Kirchner) Anagnostidis & Komárek
Kamptonema formosum (Bory de SaintVincent ex Gomont) Strunecký, Komárek &
J.Smarda
Limnococcus limneticus (Lemmermann)
Komárková, Jezberová, O.Komárek &
Zapomelová
“Lyngbya membranaceae var. genuina
(Kützing)
Kirchner
(Syn.
Phormidium
membranaceum Kützing)”
Merismopedia elegans A. Braun ex Kützing
Merismopedia glauca (Ehrenberg) Kützing
Merismopedia tenuisssima Lemmermann
Merismopedia punctata Meyen
Merismopedia trolleri Bachmann
Microcoleus
autumnalis
(Gomont)
Strunecky, Komárek & J.R.Johansen
Microcoleus sp.
Microcystis marginata (Meneghini) Kützing
Microcystis pulverea (H. C. Wood) Forti
Microcystis sp.
Nostoc caeruleum Lyngbye ex Bornet et
Flahault
Nostoc commune Vaucher
Nostoc disciforme Fritsch
Nostoc kihlmanii Lemmermann
Nostoc
microscopicum Carmichael
ex
Bornet & Flahault
Nostoc paludosum Kützing ex Bornet &
Flahault
Nostoc parmelioides Kützing ex Bornet &
Flahault
Nostoc punctiforme Hariot
“Nostoc ulvaceum Ktz.”
Nostoc sp. juv.
Oscillatoria curviceps Agardh ex Gomont
“Oscillatoria formosa f. nalbanthis Petkoff”
Oscillatoria limosa Agardh ex Gomont
Oscillatoria princeps Vaucher ex Gomont
Oscillatoria sp. 1

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+

+

+
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№

Таксон
(латинско название)

86
87
88

Oscillatoria spp.
Phormidium ambiguum Gomont
Phormidium terebriforme (C. Agardh ex
Gomont) Anagnostidis & Komárek
Phormidium
uncinatum Gomont
ex
Gomont
Phormidium spp.
Planktolyngbya spp.
Planktothrix
agardhii
(Gomont)
Anagnostidis & Komárek
Plectonema
tomasinianum Bornet
ex
Gomont
Pulvinularia sp.
Rhabdoderma
lineare
Schmidle
&
Lauterborn
“Rivularia minutula var. ß flagellifera
(Kützing) Hansgirg”
Schizothrix vaginata Gomont
Schizothrix spp.
Scytonema crispum Bornet ex De Toni
Scytonema figuratum C. Agardh ex Bornet
& Flahault
Scytonema mirabile Bornet
Scytonema spp.
Snowella lacustris (Chodat) Komárek &
Hindák
Spirulina major Kützing ex Gomont
Stichosiphon pseudopolymorphus (F. E.
Fritsch) Komárek
Stigonema hormoides Bornet et Flahault
Stigonema informe Kützing ex Born. et Flah.
“Stigonema informe var. ß coralloides
Kützing
(Syn.
Sirosiphon
coralloides
Kützing)”
Stigonema
mamillosum C.Agardh
ex
Bornet & Flahault
Stigonema ocellatum Thuret ex Bornet &
Flahault
Stigonema panniforme Bornet & Flahault
Stigonema
panniforme
var.

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

109
110
111
112

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа
+
+

+
+

+

+
+

+
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№

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

124
125
126
127
128
129

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
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Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

alpinum Hansgirg
“Synechococcus major f. crassus (Archer)
Elenk.”
Synechocystis cf. crassa Woronich.
Synechocystis parvula Perfiliev
Tolypothrix distorta Kützing ex Bornet &
Flahault
Tolypothrix penicillata Thuret ex Bornet &
Flahault
Tolypothrix rivularis Hansgirg
Tolypothrix saviczii Kossinskaja
Tolypothrix tenuis Kützing ex Bornet &
Flahault
“Tolypothrix tenuis f. lanata (Wartmann)
Kossinskajaaja”
Tolypothrix spp.
Xenotholos kerneri (Hansgirg) M. GoldMorgan, G. Montejano & J. Komárek
Rhodophyta
Audouinella hermannii (Roth) Duby
Batrachospermum
moniliforme
Sirodot
Batrachospermum sp.
Chantransia pygmaea Kützing
Chantransia sp.
Lemanea fluviatilis (L.) Agardh
Ochrophyta

+

+

отдел
водорасли

червени

(Roth)

Chrysophyceae
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+
+
+
Отдел
охрофити,
жълтокафяви водорасли
Клас
хризофицеи,
златисти водорасли

“Centropyxis aculeata (Ehrbg.)”
Chromulina verrucosa Klebs
Chrysocapsa sp.
Chrysococcus cf. minutus (Fritsch) Nyg.
Chrysococcus cf. klebsianus Pascher
Chrysococcus cf. rufescens Klebs
Chrysopyxis stenostoma Lauterborn
Chrysopyxis urna Korshikov
“Codonosiga botrytis (Ehrenberg) Stein”

+
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№

Таксон
(латинско название)

139
140

Dinobryon cylindricum Imhof
Dinobryon cylindricum var. alpinum (Imhof)
Bachmann
Dinobryon divergens Imhof
Dinobryon sertularia Ehrenberg
Dinobryon sociale (Ehrenberg) Ehrenberg
Dinobryon
sociale
var.
americanum
(Brunnthaler) Bachmann
Dinobryon spp.
“Hyalobryon borgei Lemmermann”
Hydrurus foetidus (Villars) Trev.
Kephyrion spp.
“Lagynion vasicola Pascher”
Lagynion spp.
Myxochloris sphagnicola Pascher
Poterioochromonas stipitata Scherffel (?)
Rhizochrysis sp.
“Salpingoeca amphoridium J. Clark”
“Salpingoeca vaginicola Stein”
Spiniferomonas abei Takahashi
Flagellate sp. div.
Synurophyceae
Mallomonas acaroides (var. acaroides)
Perty emend. Ivanov
Mallomonas akrokomos Ruttner
Mallomonas actinoloma var. maramurensis
Peterfi et Momeu
Mallomonas matvienkoae (Matvienko)
Asmund et Kristiansen
Mallomonas papillosa Harris et Bradley
emend. Harris
Mallomonas spp.
Synura splendida Korshikov
Synura uvella Ehrenberg
Tribophyceae (=Botrydiophyceae)

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

166
167
168

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
Клас синурофицеи
+
+
+
+
+
+

клас
трибофицеи,
жълтозелени водорасли

Botrydiopsis arhiza Borzì
“Conferva bombycina var. genuina Wille”
“Converva
bombycina
var.
pallida
Kützing“
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№

Таксон
(латинско название)

169

„Conferva
bombycina
var.
sordida
Kützing”
Ophiocytium capitatum Wolle
Ophiocytium cochleare (Eichwald) A.Braun
Ophiocytium majus Nägeli
Ophiocytium parvulum (Perty) A.Braun
Tribonema minus (Wille) Hazen
Tribonema tenerrima Heering
Tribonema vulgare Pascher
Tribonema utriculosum (Kützing) Hazen
Tribonema spp.
Vaucheria spp. (ster.)
Xanthonema monochloron (Ettl) P.C.Silva
Eustigmatophyceae

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

181
182

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Chlorobotrys regularis (West) Bohlin
Pseudostaurastrum enorme (Ralfs)
Chodat
Bacillariophyceae

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+
+
+
+
+
+
+
+
клас
еустигматови
водорасли

R.
клас бацилариофицеи,
диатомови
или
кремъчни водорасли

Achnanthes borealis A. Cleve
Achnanthes lanceolata (Breb. ex Kützing)
Grunow
Achnanthes sp.
Achnanthidium helveticum (Hust.) Monnier,
Lange-Bertalot & Ector
Achnanthidium
minutissimum
(Kützing)
Czarnecki
Amphora ovalis (Kützing) Kützing
Amphora pediculus (Kützing) Grunow ex
A.Schmidt
Anomoeoneis sphaerophora E. Pfitzer
Asterionella formosa Hassall
Asterionella
formosa
var.
gracillima
(Hanztsch) Grunow
Aulacoseira distans (Ehrenberg) Simonsen
Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen
Aulacoseira subarctica (O. Müller) Haworth
Aulacoseira valida (Grunow) Krammer

+
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№

Таксон
(латинско название)

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

Caloneis sp.
Cocconeis pediculus Ehrenberg
Cocconeis spp.
Craticula ambigua (Ehrenberg) D. G. Mann
Craticula cuspidata (Kutzing) D. G. Mann
Cyclotella meneghiniana Kützing
Cyclotella sp.
Cymbella affinis Kützing
Cymbella cymbiformis C. Agardh
Cymbella heteropleura (Ehrenberg) Kützing
Cymbella lanceolata (C. Agardh) C.
Agardh
Cymbella sp.
Cymbopleura
amphicephala
(Nägeli)
Krammer
Cymbopleura cuspidata (Kützing) Krammer
Cymbopleura naviculiformis (Auerswald ex
Heiberg) Krammer
Cymbopleura subcuspidata (Krammer)
Krammer
Diatoma hyemalis (Roth) Heiberg
Diatoma mesodon (Ehrenberg) Kützing
Diatoma tenuis Agardh
Diatoma vulgaris Bory de Saint-Vincent
Diatoma spp.
Encyonema
elginense
(Krammer)
D.G.Mann
Encyonema gracile Kirchner
Encyonema
ventricosum
(C.Agardh)
Grunow
Eucocconeis flexella (Kützing) Meister
Eunotia arcus Ehrenberg
Eunotia bidentula W. Smith
Eunotia
bilunaris
(Ehrenberg)
Schaarschmidt
Eunotia diodon Ehrenbeng
Eunotia
exigua
(Breb.
ex
Kützing)
Rabenhorst
Eunotia glacialis Meister
Eunotia pectinalis (Kützing) Rabenhorst

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+

+

+

+

+
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№

Таксон
(латинско название)

229
230
231

Eunotia praerupta Ehrenberg
Eunotia serra Ehrenberg
Eunotia serra var. diadema (Ehrenberg)
R.M.Patrick
Eunotia soleirolii (Kützing) Rabenhorst
Eunotia sudetica O. Müller
Eunotia sp.
Fragilaria alpestris Krasske ex Hustedt
Fragilaria brevistriata Grunow
Fragilaria capucina Desmazieres
Fragilaria
capucina
“var.
mesodon”
(Ehrenberg) Grunow
Fragilaria
capucina
“var.
turgidum”
Grunow
Fragilaria
capucina
var.
vaucheriae
(Kützing) Lange-Bertalot
Fragilaria construens (Ehrenberg) Grunow
Fragilaria crotonensis Kitton
Fragilaria tenera (W. Smith) Lange-Bertalot
Fragilaria sp.
Fragilariforma virescens (Ralfs) D.M.Williams
& Round
Frustulia erifuga Lange-Bertalot & Krammer
Frustulia rhomboides (Ehrenberg) De Toni
Frustulia saxonica Rabenhorst
Gomphonema acuminatum Ehrenberg
Gomphonema coronatum (Ehrenberg)
Ehrenberg
Gomphonema gracile Ehrenberg
Gomphonema longiceps Ehrenberg
Gomphonema longiceps var. subclavatum
Grunow
Gomphonema montanum (J.Schumann)
Grunow
Gomphonema olivaceum (Hornemann)
Brébisson
Gomphonema truncatum Ehrenberg
Gomphonema spp.
Halamphora coffeiformis (C. Agardh)
Levkov

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+

+
+
+

+
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№

Таксон
(латинско название)

259
260
261
262
263

Hannaea arcus (Ehrenberg) R. M. Patrick
Meridion circulare (Greville) C.Agardh
Navicula radiosa Kützing
Navicula rhynchocephala Kützing
?Navicula rhynchocephala var. genevensis
Brun
Navicula serians f. brevior Petkoff
Navicula slesvicensis Grunow
Navicula tripunctata (O.F.Müller) Bory de
Saint-Vincent
Navicula viridula (Kützing) Ehrenberg
Navicula vulpina Kützing
Navicula sp.
Neidiomorpha
binodis
(Ehrenberg)
M.Cantonati, Lange-Bertalot & N.Angeli
Nitzschia linearis W. Smith
Nitzschia palea (Kützing) W. Smith
Nitzschia recta Hantzsch ex Rabenhorst
Nitzschia sp.
Petrodictyon gemma (Ehrenberg) D. G.
Mann
Pinnularia abaujensis var. subundulata
(Mayer) R.M.Patrick
“Pinnularia acrosphaera Breb.”
Pinnularia dactylus Ehrenberg
Pinnularia
decrescens
(Grunow)
K.
Krammer
„Pinnularia fallax f. longior Petkoff“
Pinnularia gentilis (Donkin) Cleve
Pinnularia gibba Ehrenberg
Pinnularia hemiptera (Kützing) Rabenhorst
Pinnularia major (Kützing) Rabenhorst
Pinnularia mesolepta (Ehrenberg) W. Smith
Pinnularia microstauron (Ehrenberg) Cleve
Pinnularia nobilis (Ehrenberg) Ehrenberg
Pinnularia stauroptera var. clevei F. Meister
Pinnularia subcapitata W. Gregory
Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenberg
Pinnularia viridis var. fallax Cleve
Pinnularia viridis var. fallax f. longior Petkoff

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа
+

+

+
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№

Таксон
(латинско название)

293
294
295
296

Pinnularia sp.
“Pseudoeunotia lunaris Ehrenberg”
Stauroneis gracilis Ehrenberg
Stauroneis
phoenicenteron
(Nitzsch)
Ehrenberg
Stauroneis phoenicenteron var. genuina
Cleve
Stauroneis sp.
Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve &
Moeller
Staurosirella pinnata (Ehrenberg) D. M.
Williams & Round
Staurosirella pinnata var. intercedens
(Grunow) P. B. Hamilton
Surirella
biseriata
var.
constricta
(Ehrenberg) Grunow ex Hustedt
Surirella elegans f. constricta A. Mayer
Surirella linearis W. Smith
Surirella splendida (Ehrenberg) Kützing
Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg
Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing
Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing
Ulnaria biceps (Kützing) P.Compère
Ulnaria danica (Kützing) Compère &
Bukhtiyarova
Ulnaria ulna (Nitzsch) P.Compère
Pyrrhophyta (=Dinophyta)

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа
+

+

+
+
+

Отдел
пирофитови,
динофитови водорасли

Glenodinium
sp.
(?Glenodinium
gymnodinium Penard)
Gloeodinium montanum Klebs
Gymnodinium fuscum (Ehrenberg) Stein
Gymnodinium spp.
Hemidinium nasutum Stein
Katodinium planum (Fott) Loeblich III
Nusuttodinium aeruginosum (F. Stein) Y.
Takano & T. Horiguchi
Opisthoaulax vorticella (Stein) Calado
Peridinium aciculiferum Lemmерmann
Peridinium bipes Stein

+

+
+
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№

Таксон
(латинско название)

322
323

Peridinium cinctum (O.F.Müller) Ehrenberg
Parvodinium inconspicuum (Lemmermann)
S.Carty
Parvodinium umbonatum (Stein) S.Carty
“Peridinium volzi Lemmermann”
Peridinium westii Lemmermann in West &
G.S.West
Peridinium willei Huitfeldt-Kaas
Peridinium spp.
Prosoaulax lacustris (Stein) Calado &
Moestrup
Rufusiella insignis (Hassall) Loeblich III
Tetradinium minus Pascher
Tetradinium sp.
Woloszynskia pascheri (Suchlandt) Stosch
Euglenophyta

324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа
+
+
+

+

отдел
еугленофити,
еугленови водорасли

Anisonema acinus Dujardin
Euglena mutabilis F. Schmitz
Euglena spp.
Lepocinclis acus var. minor (Hansgirg) D. A.
Kapustin
Lepocinclis
spirogyroides
Marin
&
Melkonian
Monomorphina
pyrum
(Ehrenberg)
Mereschkowsky
Peranema granuliferum Penard
Peranemopsis trichophora (Ehrenberg) L.
Péterfi
Petalomonas sp.
Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin
Phacus pleuronectes (O.F.Müller) Nitzsch ex
Dujardin
Phacus sp.
“Prowazekia edax (Klebs)”
Тrachelomonas cylindrica Ehrenberg
Trachelomonas hispida (Perty) F. Stein
Trachelomonas intermedia P.A.Dangeard
Trachelomonas lacustris Drezepolski
Trachelomonas oblonga Lemmermann

+

+
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№

Таксон
(латинско название)

352

„Trachelomonas
ornate
(Svirenko)
Skvortzov“
Trachelomonas pulcherrima var. latior
Playfair
Trachelomonas rotunda Svirenko
Trachelomonas
volvocina
(Ehrenberg)
Ehrenberg
Cryptophyta

353
354
355

356
357
358
359
360
361
362
363

364

365
366
367
368
369
370
371
372
373

Chilomonas paramaecium Ehrenberg
Cryptomonas brevis Schiller
Cryptomonas compressa Pascher
Cryptomonas
erosa
Ehrenberg
1832
emend. Hoef-Emden
Cryptomonas obovata Skuja
Cryptomonas ovata Ehrenberg emend.
Hoef-Emden et Melkonian
Cryptomonas spp.
Goniomonas truncata (Fresenius) Stein
Glaucocystophyta

Glaucocystis nostochinearum Itzigsohn
Chlorophyta

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+
Отдел
криптофити,
криптофитови
водорасли
+
+
+
+
+
Отдел глаукоцистофити,
глаукоцистофитови
водорасли
Отдел
хлорофити,
зелени водорасли

Actinastrum hantzschii Lagerheim
Actinastrum
hantzschii
var.
subtile
Woloszynska
Acutodesmus
acutiformis
(Schröder)
Tsarenko & D.M.John
Acutodesmus acutiformis var. costatus
(Huber-Pestalozzi) Tsarenko & D.M.John
Acutodesmus acuminatus (Lagerheim)
Tsarenko
Acutodesmus dimorphus (Turpin) Tsarenko
Acutodesmus obliquus (Turpin) Hegewald
& Hanagata
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs
Ankistrodesmus falcatus var. radiates

+

+
+
+
+
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№

374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

(Chodat) Lemmermann
Ankistrodesmus
spiralis
(W.B.Turner)
Lemmermann
Ankistrodesmus
stipitatus
KomárkováLegnerová
Ankistrodesmus gracilis (Reinsch) Korschikov
Ankyra ocellata (Korshikov) Fott
Aphanochaete repens A.Braun
Apiocystis brauniana Nägeli
Asterococcus
superbus
(Cienkowski)
Scherffel
Botryococcus braunii Kützing
Botryosphaerella sudetica (Lemmermann)
P. C. Silva
Bulbochaete basispora Wittrock & Lundell
ex Hirn
Bulbochaete rectangularis Wittrock ex Hirn
Bulbochaete mirabilis Wittrock ex Hirn
“Bulbochaete mirabilis f. paululo gracilior
Hirn.”
Bulbochaete mirabilis var. gracilis Hirn
Bulbochaete sp. ster. (?Bulbochaete
setigera Agardh ex Hirn)
Bulbochaete spp. ster.
Carteria sp.
Chaetophora elegans (Roth) C.Agardh
Chaetophora sp.
Chlamydocapsa planctonica (West & G. S.
West) Fott
Chlamydomonas
reinhardtii P.
A.
Dangeard
Chlamydomonas sphagnicola (F. E. Fritsch)
F. E. Fritsch & H. Takeda
Chlamydomonas spp.
Chlamydocapsa planctonica (West & G. S.
West) Fott
Chlorella spp.
Chloromonas nivalis(Chodat) Hoham &
Mullet
Cladophora glomerata Kützing incl. var.

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+
+
+

+
+
+
+

+

+
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№

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

rivularis Rabenhorst
Cladophora sp.
Coelastrum microporum Nägeli in A. Braun
Coelastrum proboscideum Bohlin
“Coelastrum
proboscideum
f.
minor
Petkoff”
Coelastrum pseudomicroporum Korshikov
Coelastrum sphaericum Nägeli
“Coelastrum sphaericum forma Petkoff”
Coelastropsis costata (Korshikov) Fott &
Kalina
“Coenocystis planctonica Korsch.”
Crucigenia quadrata Morrn
Desmatractum bipyramidatum (Chodat)
Pascher
Desmodesmus abundans (Kirchner) E.
Hegewald
Desmodesmus aculeolatus (Reinsch) P. M.
Tsarenko
Desmodesmus asymmetricus (Schröder) E.
Hegewald
Desmodesmus
brasiliensis
(Bohlin)
E.
Hegewald
Desmodesmus granulatus (West & G. S.
West) Tsarenko
Desmodesmus intermedius (Chodat) E.
Hegewald
Desmodesmus lefevrei (Deflandre) S. S. An,
T. Friedl & E. H. Hegewald
Desmodesmus serratus (Corda) S. S. An, T.
Friedl & E. Hegewald
Dicranochaete reniformis Hieronymus
Dictyochlorella reniformis (Korshikov) P. C.
Silva
Dictyosphaerium ehrenbergianum Nägeli
Dictyosphaerium simplex Korshikov
Draparnaldia acuta (C. Agardh) Kützing
Draparnaldia glomerata Agardh
“Draparnaldia glomerata var. rivularis”
Draparnaldia mutabilis (Roth) Bory de Saint-

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+

+

+
+

+
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№

428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Vincent
Draparnaldia sp.
Elakatothrix lacustris Korshikov
Elakatothrix parvula (W. Archer) Hindák
Enallax costatus (Schmidle) Pascher
Eremosphaera viridis De Bary
„Eremosphaera viridis f. major G. T. Moore“
„Eremosphaera viridis f. minor G. T. Moore“
Eudorina elegans Ehrenberg
Gloeochaete wittrockiana Lagerheim
“Gloeocystis major f. sphaerica Petkoff” n.f.
Gloeocystis rupestris Rabenh
Gloeocystis vesiculosa Nägeli
Gloeocystis vesiculosa var. alpina Schmidle
Gregiochloris lacustris (Chodat) Marvan,
Komárek & Comas
Haematococcus pluvialis Flotow
Hindakia tetrachotoma (Printz) C.Bock,
Pröschold & Krienitz
“Hydrianum sp.”
Keratococcus suecicus Hindák
Kirchneriella
dianae
(Bohlin)
Comas
Gonzalez
Korshikoviella sp.
Microspora amoena var. gracilis (Wille) De
Toni
Microspora floccosa (Vaucher) Thuret
Microspora irregularis (W. et G. S. West)
Wichm.
Microspora lauterbornii Schmidle
Microspora
loefgreni
(Nordstedt)
Lagerheim
Microsphora
pachyderma
(Wille)
Lagerheim
Microspora palustris Witchmann
“Microspora
rufescens
(Kutzing)
Lagerheim”
Microspora quadrata Hazen
Microspora stagnorum (Kützing) Lagerheim
Microspora tumidula Hazen

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа
+
+

+

+

+

+

+

+

+
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№

Таксон
(латинско название)

459
460
461

Microspora willeana Lagerheim
Microspora spp.
Microthamnion kuetzgianum Nägeli ex
Kützing
“Microthamnion kützgianum ad var. *ß
strictissimum (Rabh. Subsp.) Schmidle”
(?Microthamnion strictissimum Rabenhorst)
Microthamnion strictissimum Rabenhorst
“Microthamnion
strictissimum
var.
macrocystis Schmidle”
Microthamnion sp.
Monactinus simplex (Meyen) Corda
Mucidosphaerium pulchellum (H. C. Wood)
C. Bock, Proschold & Krienitz
Mychonastes anomalus (Korshikov) Krienitz,
C. Bock, Dadheech et Proschold
Nephrocytium agardhianum Nägeli
Oedogonium gracillimum Wittrock et P.
Lundell ex Hirn
Oedogonium lautumnarium Wittrock ex
Hirn
“Oedogonium magnusii
forma nova
Petkoff”
Oedogonium oblongum Wittrock ex Hirn
Oedogonium punctatostriatum De Bary ex
Hirn
Oedogonium rufescens Wittrock ex Hirn
Oedogonium sociale Wittr ex Hirn
Oedogonium spp. ster.
Oonephris obesa (West & G. S. West) Fott
“Oocystis gigas f. intermedia Petkoff”
“Oocystis irregularis (Petkoff) Printz”
Oocystis lacustris Chodat
Oocystis naegelii A. Braun
Oocystis novae-semliae f. major Wille
“Oocystis novae-semliae forma Petkoff”
Oocystis parva West & G. S. West
Oocystis cf. pusilla Hansgirg
Oocystis rupestris Kirchner
Oocystis solitaria Witttrock

462

463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа
+

+

+

+
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№

Таксон
(латинско название)

489
490
491
492
493

Oocystis spp.
Palmodictyon viride Kützing
Pandorina morum (Müller) Bory
Pandorina sp.
Pediastrum angulosum Ehrenberg ex
Meneghini
“Pediastrum angulosum var. araneosum
Raciborski”
“Pediastrum angulosum (Ehrb.) Meneghini
var.”
“Pediastrum bidentatum forma Petkoff”
“Pediastrum boryanum
f. longicorne
Reinsch”
“Pediastrum boryanum var. brevicorne A.
Braun”
Pediastrum boryanum var. cruciatum
(Kützing) Rabenhorst
“Pediastrum boryanum var. integriforme
Hansgirg”
“Pediastrum boryanum var. longicorne f.
granulata Brunnthaler”
“Pediastrum boryanum var. longicorne
forma”
“Pediastrum boryanum var. longicorne f.
glabra Brunnthaler”
Pediastrum braunii Wartmann
Pediastrum duplex Meyen
“Pediastrum duplex Meyen var.” (?)
Pediastrum integrum Nägeli
“Pediastrum integrum var. braunianum
(Grunow) Nordstedt”
“Pediastrum tricornutum var. alpinum
Schmidle”
Pediastrum tricornutum var. alpinum f.
evoluta Schmidle
“Pediastrum tricornutum var. alpinum f.
simplex Schmidle”
“Pediastrum tricornutum var. genuina
Borge”
Pediastrum sp.

494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+
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Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

№

Таксон
(латинско название)

514
515
516

Planktosphaeria gelatinosa Smith
Porochloris tetragona Pascher
“Protococcus
viridis
Agardh
(Syn.
Pleurococcus vulgaris Nägeli)”
Pseudopediastrum boryanum (Turpin) E.
Hegewald
Scenedesmus
bijugatus var. seriatus Chodat
Scenedesmus communis Hegewald
Scenedesmus ecornis (Ehrenberg) Chodat
“Scenedesmus ecornis var. major Chodat”
Scenedesmus ellipticus Corda
“Scenedesmus jovis Chodat”
Scenedesmus magnus Meyen
Scenedesmus maximus (West & G. S. West)
Chodat
Scenedesmus obtusus May
Scenedesmus
obtusus f. disciformis (Chodat) Compère
Scenedesmus quadrispina Chodat
Scenedesmus smithii Teiling
Scenedesmus spp.
Schizochlamydella
delicatula
(West)
Korshikov
Schizochlamys gelatinosa A. Braun
Schroederia
setigera
(Schröder)
Lemmermann
Selenastrum bibraianum Reinsch
Selenastrum gracile Reinsch
“Sphaerella nivalis Sommerfelt”
Sphaerellocystis ampla (Kützing) Nováková
Sphaerocystis
planctonica
(Korshikov)
Bourrelly
Sphaerocystis schroeteri Chodat
Stauridium tetras (Ehrenberg) E. Hegewald
Stephanosphaera pluvialis Cohn
“Stigeoclonium tenue (Agardh) Rabenhorst
var. genuinum (Kützing) Krch.”
Stigeoclonium spp.
“Tetraëdron cruciatum (Wallich) W. & G. S.

517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа
+

+

+

+

+

+
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№

545

546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556

557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

West”
Tetraëdron
caudatum (Corda)
Hansgirg incl.
var. incisum (Lagerheim)
Brunnthaler
“Tetraëdron dodecaedricum (Reinsch)
Hansgirg”
Tetraëdron trilobulatum (Reinsch) Hansgirg
Tetraëdron sp.
Tetraspora cylindrical (Wahlenberg) C.
Agardh
Tetraspora gelatinosa (Vaucher) Desv.
Ulothrix aequalis Kützing
Ulothrix tenerrima (Kützing) Kützing
Ulothrix zonata (F. Weber & Mohr) Kützing
Ulothrix sp.
Westella botryoides (West) De Wildeman
Willea rectangularis (A. Braun) D. M. John,
M. J. Wynne & P. M. Tsarenko
Streptophyta
Actinotaenium
borgeanum (Skuja)
Kouwets & Coesel
Actinotaenium clevei (P. Lundell) Teiling
Actinotaenium cruciferum (De Bary) Teiling
Actinotaenium
cucurbita (Brébisson ex
Ralfs) Teiling
Actinotaenium cucurbitinum (Bisset) Teiling
Actinotaenium didymocarpum (P.Lundell)
Coesel & Delfos
Actinotaenium globosum (Bulnheim) K.
Förster ex Compère
Actinotaenium
minutissimum (Nordstedt)
Teiling
Actinotaenium palangula (Brébisson ex
Ralfs) Teiling
Actinotaenium rufescens (Cleve) Teiling
Actinotaenium
silvae-nigrae (Rabanus)
Kouwets & Coesel
Actinotaenium
spinospermum (Joshua)
Kouwets & Coesel
“Arthrodesmus incus var. ralfsii forma nova

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+

+
+

отдел стрептофити

+

+
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Европейски фонд за
регионално развитие

№

570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581

582
583
584

585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Petkoff” n.f.
Chaetosphaeridium pringsheimii Klebahn
Chaetosphaeridium
pringsheimii f. conferta Klebahn
Chlamydomonas dinobryonis G. M. Smith
Closterium abruptum West
Closterium acerosum Ehrenberg ex Ralfs
Closterium angustatum Kützing ex Ralfs
“Closterium angustatum var. (от Еди-гьол)
Petkoff” n.var.
Closterium angustum Hantzsch
Closterium baillyanum (Brébissonex Ralfs)
Brébisson
Closterium calosporum Wittrock
Closterium closterioides (Ralfs) A.Louis &
Peeters
Closterium
closterioides var. intermedium (J.Roy
&
Bisset) Ruzicka
Closterium cornu Ehrenberg ex Ralfs
Closterium dianae Ehrenberg ex Ralfs
Closterium
dianae var. pseudodianae (J.Roy)
Willi
Krieger
Closterium directum W.Archer
Closterium ehrenbergii Meneghini ex Ralfs
Closterium gracile Brébissonex Ralfs
“Closterium gracile forma Petkoff” n.f.
Closterium incurvum var. majus Wittrock
“Closterium incurvum f. intermedia Petkoff“
Closterium intermedium Ralfs
Closterium intermedium var. hibernicum
West & G. S. West
Closterium jenneri Ralfs
“Closterium jenneri forma 1 Petkoff”
“Closterium jenneri forma 2 Petkoff”
Closterium jenneri var. cynthia (De Notaris)
Petlovany
Closterium lunula Ehrenberg & Hemprich ex
Ralfs

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+
+

+

+
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

№

Таксон
(латинско название)

598

Closterium
unula var. biconvexum Schmidle
Closterium moniliferum Ehrenberg ex Ralfs
“Closterium moniliferum forma Petkoff”
Closterium navicular (Brébisson) Lütkemüller
Closterium parvulum Nägeli
“Closterium parvulum f. longior Petkoff” n.f.
“Closterium parvulum f. latior Petkoff” n.f.
“Closterium parvulum f. majus W. West”
“Closterium parvulum f. minus”
Closterium rostratum Ehrenb ex Ralfs
“Closterium cf. rostatum (“Vid ot Kriva Reka
Petkoff”)”
Closterium rostratum var. brevirostratum
West
Closterium striolatum Ehrenberg ex Ralfs
“Closterium striolatum forma 2 Petkoff” n.f.
“Closterium striolatum forma 3 Petkoff” n.f.
Closterium striolatum var. erectum Klebs
Closterium subulatum (Kützing) Brébisson
“Closterium subulatum forma Petkoff”
Closterium venus Kützing ex Ralfs
“Closterium venus f. major Petkoff”
Closterium spp.
Cosmarium abbreviatum Raciborski
Cosmarium amoenum Brébisson ex Ralfs
Cosmarium angulosum Brébisson
Cosmarium angulosum var. concinnum
(Rabenhorst) W. et G. S. West
Cosmarium anisochondrum Nordstedt
Cosmarium annulatum (Nägeli) De Bary
Cosmarium asphaerosporum var. strigosum
Nordstedt
Cosmarium bioculatum Brébisson ex Ralfs
Cosmarium blyttii Wille
“Cosmarium blyttii var. novae W. et G. S.
West”
Cosmarium boeckii Wille
Cosmarium botrytis Meneghini ex Ralfs
Cosmarium botrytis var. emarginatum

599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа
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Европейски фонд за
регионално развитие

№

632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

Hansgirg
“Cosmarium
botrytis
?var.
pseudospeciosum Schaarsm.”
Cosmarium caelatum Ralfs
Cosmarium caelatum cf. var. spectabile
(De-Not) Nordstedt
Cosmarium connatum Brébissonex Ralfs
Cosmarium constrictum Delponte
Cosmarium contractum Kirchner
Cosmarium contractum var. ellipsoideum
(Elf.) W. et G. S. West
Cosmarium controversum West
Cosmarium crenulatum Nägeli
Cosmarium cucumis Corda ex Ralfs
Cosmarium cucumis var. helveticum
Nordstedt
“Cosmarium cucumis f. tetragona Petkoff”
Cosmarium cyclicum P. Lundell
Cosmarium cylindricum Ralfs
Cosmarium debaryi W. Archer
Cosmarium decedens (Reinsch) Raciborski
Cosmarium depressum (Nägeli) Lundell
Cosmarium depressum f. minutum Heimerl
Cosmarium depressum var. planctonicum
Reverdin
Cosmarium difficile Lütkemüller
Cosmarium
difficile
var.
sublaeve
Lütkemüller
“Cosmarium exiquum f. minor Petkoff”
Cosmarium furcatospermum W. et G. S.
West
Cosmarium galeritum Nordstedt
Cosmarium garrolense Roy et Bisset
Cosmarium hammeri var. homalodermum
(Nordstedt) W. et G. S. West
Cosmarium hammeri var. protuberans West
& G.S.West
Cosmarium impressulum Elfving
Cosmarium
impressulum var. crenulatum (Nägeli) Willi
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№

661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

Krieger & Gerloff
“Cosmarium insulare (Wittrock) Schmidle”
Cosmarium laeve Rabenhorst
“Cosmarium laeve f. fix retusum Pekoff”
“Cosmarium laeve var. scoticum W. et G. S.
West”
Cosmarium laeve var. undulatum Schmidle
Cosmarium
laeve var. westii Krieger
et
Gerloff
“Cosmarium logiense (? lagoense) var.
retusum Petkoff” n. var.
“Cosmarium logiense forma Petkoff”
Cosmarium lundellii var. corruptum (W. B.
Turner) West & G.S.West
Cosmarium margaritiferum Meneghini ex
Ralfs
Cosmarium margaritatum (P.Lundell) J.Roy
& Bisset
Cosmarium meneghini Brébissonex Ralfs
Cosmarium
meneghini
f.
rotundata
Jacoubs
“Cosmarium meneghini forma Petkoff” n.f.
“Cosmarium
meneghini
var.”
Wodenitscharoff n.var.
Cosmarium moniliforme Ralfs
“Cosmarium notabile f. media Petkoff”
Cosmarium notabile f. medium Gutwinski
Cosmarium novae-semliae Wille
“Cosmarium
novae-semliae
f.
nova
Petkoff”
Cosmarium
obliquum
var.
tatricum
(Gutwinski) Kreiger & Gerloff
“Cosmarium ochtodes Nordstedt”
Cosmarium ornatum Ralfs ex Ralfs
Cosmarium phaseolus Brébissonex Ralfs
Cosmarium porteanum W.Archer
Cosmarium porteanum var. nephroideum
Wittrock
Cosmarium praemorsum Brébisson
“Cosmarium praemorsum f. genuina
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№

689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

Schmidle”
Cosmarium pseudamoenum Wille
Cosmarium pseudarctoum Nordstedt
“Cosmarium
punctulatum
var.
subpunctulatum f. major Petkoff”
Cosmarium pygmaeum Archer
Cosmarium pyramidatum Brébissonex Ralfs
Cosmarium quadratum Ralfs ex Ralfs
Cosmarium quadrifarium Lundell
“Cosmarium
quadrifarium
forma
ad
formam minor Nordstedt”
Cosmarium rafsii var. alpinum Raciborski
Cosmarium regnellii Wille
Cosmarium reinschii Archer
Cosmarium reniforme (Ralfs) Archer
“Cosmarium rosae Ružicka”
Cosmarium sexnotatum Gutwinski
Cosmarium sexnotatum var. tristriatum
(Lütkemüller) Schmidle
Cosmarium simplicius (West & G.S.West)
Grönblad
“Cosmarium speciosum var. biforme f.
minor Petkoff”
Cosmarium sphagnicola W. et G. S. West
Cosmarium sportella Brébissonex Kützing
“Cosmarium sportella f. intermedium
Petkoff”
Cosmarium sportella var. subnudum W. et
G. S. West
Cosmarium subcrenatum Hantzsch
Cosmarium subcucumis Schmidle
“Cosmarium subcucumis f. minor Petkoff”
Cosmarium subcylindricum West
Cosmarium
subgranatum (Nordstedt)
Lütkemüller
“Cosmarium
subprotumidum
forma
Petkoff”
Cosmarium
tetragonum var. davidsonii (J.Roy & Bisset)
West & G.S.West
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Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

№

Таксон
(латинско название)

717

“Cosmarium tetragonum var. lundelii forma
Schmidle”
Cosmarium thwaitesii Ralfs
Cosmarium tinctum Ralfs
Cosmarium tinctum var. intermedium
Nordstedt
“Cosmarium
trilobatum
f.
tetragona
Petkoff”
“Cosmarium trilobulatum Reinsch”
Cosmarium tumidum Lundell
Cosmarium undulatum Corda ex Ralfs
Cosmarium venustum (Brébisson) Archer
Cosmarium
venustum
var.
hypohexagonum West
“Cosmarium venustum forma “tochkovata”
Petkoff” n.f.
Cosmarium vexatum West
Cosmarium vogesiacum Lemaire
Cosmarium sp. 1 (n. sp.)
Cosmarium sp. 2
Cosmarium spp.
“Cosmoastrum lapponicum (Schmidle)
Pal.-Mordv.” (?Cosmoastrum lapponicum
(Schmidle) Tomaszewicz)
Cylindrocystis brebissonii (Ralfs) De Bary
Cylindrocystis crassa De Bary
Cylindrocystis jenneri (Ralfs) West & G. S.
West
Desmidium swartzii Agardh
Euastrum affine Ralfs ex Ralfs
Euastrum ampullaceum Ralfs
Euastrum ansatum Ehrenberg ex Ralfs
“Euastrum ansatum var. valleculatum
Schaarschmidt”
“Euastrum ansatum var. saprapositum
Nordstedt”
(?
Euastrum
ansatum var. supraposita C.F.O.Nordstedt)
Euastrum bidentatum Nägeli
Euatrum binale Ehrenberg ex Ralfs
“Euastrum binale forma 1”

718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733

734
735
736
737
738
739
740
741
742

743
744
745

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа
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Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
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№

Таксон
(латинско название)

746
747
748

“Euastrum binale forma 2”
“Eustrum binale f. minor West“
Euastrum binale var. gutwinskii (Schmidle)
Homfeld
Euastrum
binale var. hians (West)
Willi
Krieger
“Eustrum binale var. retusum f. minor
Petkoff” n.f.
Euastrum
binale var. sectum (W.B.Turner)
Willi Kreiger
Euastrum cuneatum Jenner
Euastrum denticulatum F.Gay
“Eustrum denticulatum f. minor Petkoff”
Euastrum didelta Ralfs
“Euastrum didelta f. curtum Petkoff”
“Euastrum didelta var. tatricum Raciborski”
“Euastrum
didelta
f.
scrobiculata
Nordstedt”
Euastrum dubium Nägeli
“Euastrum elegans (Bréb.) Kützing” (?
Euastrum elegans Ralfs)
“Euastrum elegans “forma ot Cham-Koriya”
Petkoff”
“Euastrum elegans forma III (af. var.
speciosum Boldt)”
“Euastrum elegans var.  Ralfs”
Euastrum elegans var. cebenense Gay
Euastrum gemmatum Ralfs
“Eustrum gemmatum f. nova Petkoff”
Euastrum gayanum De Toni
Euastrum humerosum Ralfs
Euastrum
humerosum var. affine (Ralfs)
Raciborski
Euastrum incrassum Nordstedt
Euastrum
insulare
var.
silesiacum
(Grönblad) Willi Krieger
“Eustrum insulare var. Wodenitscharoff”
Euastrum obesum Joshua
Euastrum oblongum Ralfs
“Euastrum retusum f. intermedia Petkoff”

749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа
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Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
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№

Таксон
(латинско название)

776
777
778
779
780
781
782

Euastrum rostratum Ralfs ex Ralfs
Euastrum sibiricum Boldt
Euastrum subamoenum Schmidle
“Euastrum turneri West”
Euastrum verrucosum Ehrenberg
Euastrum verrucosum var. alatum Wolle
Euastrum
verrucosum var. rhomboideum P.M.Lundell
Euastrum spp.
Genicularia spirotaenia (De Bary) de Bary
“Gonatozygon asperum (Bréb.) De Toni”
Gonatozygon aculeatum Hastings
Gonatozygon brebissonii De Bary
Gonatozygon brebissonii var. kjellmanii
(Wille) Raciborski
Gonatozygon brebissonii var. minutum
(West) West & G.S.West
Gonatozygon
kinahanii
(Archer)
Rabenhorst
Gonatozygon monotaenium De Bary
Gonatozygon
monotaenium var. pilosellum Nordstedt
Gonatozygon pilosum Wolle
Gonatozygon sp.
Heimansia pusilla (L.Hilse) Coesel
“Hormiscia sp.”
Hyalotheca dissiliens Brébisson ex Ralfs
“Hyalotheca
dissiliens var. bidentula C.F.O.Nordstedt”
Mesotaenium degreyi W.B.Turner
Mesotaenium endlicherianum Nägeli
Mesotaenium
endlicherianum
var.
grande Nordstedt
Mesotaenium macrococcum (Kützing ex
Kützing) Roy et Bisset
Mesotaenium sp.
Micrasterias denticulata Brébisson ex Ralfs
Micrasterias denticulate var. angulosa
(Hantzsch) West & G.S.West
Micrasterias papillifera Brébissonex Ralfs

783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+

+

+
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№

Таксон
(латинско название)

807

“Micrasterias papillifera forma Petkoff (af.
var. verrucosa Schmidle)”
Micrasterias rotata Ralfs
“Micrasterias rotata forma (точковата)
Petkoff”
“Micrasterias rotata var. rilski Petkoff”
“Micrasterias rotata var. Wodenitscharoff”
Micrasterias thomasiana Archer
Micrasterias
thomasiana
var.
notate
(Nordstedt) Grönblad
“Micrasterias thomasiana var. notate
(Nordstedt)
Grönblad
forma
Wodenitscharoff “
Micrasterias truncata Brébisson ex Ralfs
“Micrasterias truncata f. semiradiata
(Kützing) E. K. Kossinskaja”
Micrasterias
truncata
forma
Wodenitscharoff “
“Micrasterias sp. Petkoff n.sp.”
Micrasterias sp.
Mougeotia parvula Hassal
Mougeotia robusta (De Bary) Wittrock
Mougeotia spp. st.
Netrium digitus (Brébisson ex Ralfs) Itzigsohn
& Rothe
“Netrium digitus f. curtum (Anderss.)
Kossinskaja”
“Netrium digitus f. monstruosa ?Petkoff”
Netrium digitus var. lamellosum (Brébisson
ex Kützing) Grönblad
Netrium interruptum (Brébissonex Ralfs)
Lütkem
“Netrium interruptum f. minus (Borge)
Kossinskaja”
Netrium naegelii (Brébisson ex W.Archer)
West
Netrium oblongum (De Bary) Lütkemüller
“Netrium oblongum var. curvatus (Fritsch.)
Grönblad”
Netrium oblongum var. cylindricum West &

808
809
810
811
812
813
814

815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+
+
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№

833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

G.S.West
Penium cylindrus Brébisson ex Ralfs
Penium
cylindrus var. attenuatum Raciborski
“Penium cylindrus var. silesiacus forma
Schmidle”
“Penium cylindrus var. subtruncatum nob.?
Schmidle”
“Penium cylindrus var. subtruncatum f.
colorata Schmidle”
“Penium exiguum f. major W. et G. S. West”
“Penium libellula var. interruptum Roy et
Bisset”
Penium margaritaceum Brébisson
“Penium margaritaceum forma Petkoff”
“Penium navicula f. apicibus rotundatis
Wille”
“Penium navicula var. inflatum f. longior
Petkoff” n.f.
“Penium navicula var. inflatum f. tenuor
Petkoff” n.f
“Penium navicula f. longior et tenuor
Petkoff”
“Penium spinospermum f. longior Petkoff”
Penium spirostriolatum Barker
Penium truncatum Brébissonex Ralfs
Penium sp.
Planotaenium interruptum (Brébisson ex
Ralfs) Petlovany & Palamar-Mordvintseva
“Pleurotaeniopsis
cucumis
(Corda)
Lagerheim var. major Nordstedt”
“Pleurotaeniopsis
cucumis
(Corda)
Lagerheim var. ß Ralfs”
Pleurotaenium ehrenbergii (Ralfs) Delponte
Pleurotaenium
maximum (Reinsch)
P.M.Lundell
Pleurotaenium trabecula Näg
Pleurotaenium
trabecula var. crassum Wittrock
Pleurotaenium truncatum (Brébisson ex
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№

858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Ralfs) Nägeli
Pseudostaurastrum
enorme (Ralfs)
R.Chodat
“Raphidiastrum cf. aviculoides (Grönblad)
Pal.-Mordv.”
Roya obtusa (Brébisson) West & G.S.West
Sphaerozosma excavatum Ralfs
Sphaerozosma vertebratum Brébisson ex
Ralfs
Spirogyra frigida F.Gay
Spirogyra maxima (Hassall) Wittrock
Spirogyra protecta Wood
Spirogyra spp. st.
Spirotaenia condensata Brébisson
Spondylosium lundelii Borge
Spondylosium
panduriforme (Heimerl)
Teiling
Spondylosium planum (Wolle) W. et G. S.
West
Spondylosium pygmaeum Cooke
Staurastrum alternans Brébisson
Staurastrum anatinum Cooke et Wills
Staurastrum arachne Ralfs ex Ralfs
Staurastrum brachiatum Ralfs ex Ralfs
“Staurastrum brachiatum forma Petkoff”
Staurastrum brevispina Brébisson
Staurastrum capitulum Brébisson
Staurastrum coarctatum Brébisson
“Staurastrum cuspidatum forma punctata
Petkoff”
Staurastrum cyrtocerum Brébissonin Ralfs
Staurastrum denticulatum (Nägeli) W.
Archer
“Staurastrum depressum (Nägeli) Lundell”
Staurastrum dilatatum Ehrenberg ex Ralfs
Staurastrum echinatum Brébisson ex Ralfs
“Staurastrum echinatum f. minor Petkoff”
Staurastrum erasum Brébisson
Staurastrum forficulatum Lundell
Staurastrum forficulatum var. subsenarium

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+
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№

890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

(West & G.S.West) Coesel & Meesters
Staurastrum furcatum Brébisson
Staurastrum furcigerum (Bréb.) Archer
Staurastrum furcigerum f. armigera (Bréb.)
Nordstedt
“Staurastrum furcigerum Brébisson var.”
Wodenitscharoff”
Staurastrum gladiosum var. delicatulum
West & G.S.West
“Staurastrum gladistum Turn.”
“Staurastrum gladistum var. delicatulum W.
et G. S. West”
Staurastrum gracile Ralfs ex Ralfs
Staurastrum granulosum Ralfs
Staurastrum hirsutum Ehrenb ex Ralfs
“Staurastrum hirsutum forma Petkoff”
Staurastrum hirsutum var. muricatum
(Brébisson ex Ralfs) Förster
Staurastrum hystrix Ralfs
Staurastrum inflexum Brébisson
Staurastrum insigne Lundell
Staurastrum laeve Ralfs
Staurastrum lanceolatum W.Archer
Staurastrum longipes (Nordstedt) Teiling
Staurastrum manfeldtii Delponte
Staurastrum margaritaceum Meneghini ex
Ralfs
Staurastrum megalonotum Nordstedt
“Staurastrum megalonotum forma Petkoff”
“Stauratsrum megalonotum f. aculeis bifidis
Petkoff”
“Staurastrum megalonotum f. hastata
Lütkemüller”
Staurastrum merianii Reinsch
Staurastrum muticum Brébisson ex Ralfs
Staurastrum orbiculare Meneghini ex Ralfs
“Staurastrum
orbiculare
f.
punctata
Petkoff”
“Staurastrum orbiculare var. depressum Roy
et Bisset”

165
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
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№

Таксон
(латинско название)

919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929

Staurastrum paradoxum Meyen ex Ralfs
Staurastrum pileolatum Brébisson
Staurastrum pilosum Brébisson
Staurastrum polymorphum Brébisson
Staurastrum polytrichum (Perty) Rabenhorst
“Staurastrum polytrichum forma Petkoff”
“Staurastrum proboscideum (Bréb.) Archer
“Staurastrum productum forma Petkoff”
Staurastrum punctulatum Brébisson
“Staurastrum punctulatum f. minor Petkoff”
“Staurastrum punctulatum var. pygmaeum
(Bréb.) W. et G. S. West”
Staurastrum pyramidatum West
Staurastrum ralfsii (West & G.S.West) Coesel
& Meesters
Staurastrum rugulosum Brébisson ex Ralfs
Staurastrum saxonicum Bulnheim
Staurastrum sexcostatum Brébissonex Ralfs
“Stauratsrum sexcostatum forma Petkoff”
“Staurastrum sexcostatum var. productum
forma nova Petkoff”
Staurastrum spongiosum Brébissonex Ralfs
Staurastrum
spongiosum var. perbifidum West
Staurastrum subcruciatum Cooke & Wills
Staurastrum subpunctulatum Gay
“Staurastrum subteliferum Roy et Bisset”
Staurastrum teliferum Ralfs
Staurastrum teliferum var. gladiosum (W. B.
Turner) Coesel & Meesters
Staurastrum tetracerum var. trigonum P.
Lundell
“Staurastrum vestitum var. orbelicum
Petkoff”
“Staurastrum vestitum var. semivestitum f.
intermedium Petkoff"
Staurastrum spp.
Staurodesmus convergens (Ehrenberg ex
Ralfs) S. Lilleroth
Staurodesmus cuspidatus (Bréb.) Teiling

930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа
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№

Таксон
(латинско название)

950

Staurodesmus cuspidicurvatus Coesel &
Meesters
Staurodesmus dejectus (Bréb.) Teiling
Staurodesmus dickiei (Ralfs) S.Lillieroth
“Staurodesmus extensus (Borge) Teiling”
Staurodesmus glaber (Ralfs) Teiling
Staurodesmus incus (Hassal ex Ralfs) Teiling
Staurodesmus mammilatus
(Nordstedt)
Teiling
Staurodesmus
mucronatus
var.
subtriangularis (West & G.S.West) Croasdale
Staurodesmus
triangularis
(Lagerheim)
Teiling
Stichococcus flaccidus (Kützing) Gay
Tetmemorus granulatus Brébissonex Ralfs
“Tetmemorus intermedius Woronichin”
Tetmemorus laevis Ralfs ex Ralfs
Tetmemorus laevis var. minutus (De Bary)
Krieger
“Tetmemorus laevis var. ornatus Schmidle”
Tortitaenia obscura (Ralfs) A.J.Brook
Xanthidium antilopaeum Kützing
Xanthidium cristatum Brébissonex Ralfs
Xanthidium fasciculatum Ehrenberg ex
Ralfs
Xanthidium spp.
“Zygnema pectinatum var. anomalum
(Hassal) Kirchner”
“Zygnema pectinatum var. conspicuum
(Hassal) Kirchner”
Zygnema cf. ralfsii (Hassal) De Bary
Zygnema spp. ster.
Zygogonium ericetorum Kützing

951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа
на
екипа

+

+

+

Приложение 1.1.2. Списък на природозащитно-значимите таксони сладководни
водорасли на територията на национален парк „Рила“
№
Таксон
Категория в:
Клас Bacillariophyceae
Категория в Червения списък на
Lange-Bertalot 1996)
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Таксон
Aulacoseira italica
Aulacoseira subarctica
Aulacoseira valida
Cymbella cymbiformis
Cymbella lanceolata
Cymbopleura amphicephala
Cymbopleura cuspidata
Diatoma vulgaris
Encyonema elginense
Eunotia arcus
Eunotia pectinalis
Eunotia praerupta
Eunotia serra
Eunotia soleirolii
Eunotia sudetica
Fragilaria alpestris
Fragilaria tenera
Fragilariforma virescens
Gomphonema coronatum
Gomphonema gracile
Navicula vulpina
Pinnularia gentilis
Pinnularia hemiptera
Pinnularia nobilis
Stauroneis gracilis
Stauroneis phoenicenteron
Surirella splendida
Tabellaria fenestrata
Ulnaria biceps
Chlorophyta

30
31
32

Oedogonium punctatostriatum
Oedogonium rufescens
Oedogonium sociale
Streptophyta

33
34
35
36
37
38
39
40

Actinotaenium clevei
Actinotaenium cruciferum
Actinotaenium palangula
Actinotaenium rufescens
Closterium abruptum
Closterium angustatum
Closterium calosporum
Closterium closterioides var. intermedium

Категория в:
V
NT
CR
V
V
V
V
DD
CR
CR
V
E
EX
NT
CR
V
V
V
E
DD
E
NT
NT
NT
V
V
V
V
NT
Категория в Червения списък на
Sieminska (2006)
DD
EX
V
Категория в Червения списък на
Lenzewegger (1999)
E
V
V
V
V
V
CR
V

168
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
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Таксон
Closterium cornu
Closterium dianae
Closterium jenneri
Closterium rostratum var. brevirostratum
Closterium subulatum
Cosmarium amoenum
Cosmarium annulatum
Cosmarium asphaerosporum var. strigosum
Cosmarium bioculatum
Cosmarium blyttii var. novae-sylviae
Cosmarium boeckii
Cosmarium botrytis
Cosmarium caelatum
Cosmarium caelatum var. spectabile
Cosmarium connatum
Cosmarium contractum
Cosmarium contractum var. ellipsoideum
Cosmarium cucumis
Cosmarium debaryi
Cosmarium decedens
Cosmarium depressum
Cosmarium depressum var. planctonicum
Cosmarium difficile
Cosmarium garrolense
Cosmarium hammeri var. homalodermum
Cosmarium margaritatum
Cosmarium meneghini
Cosmarium moniliforme
Cosmarium novae-semliae
Cosmarium ornatum
Cosmarium phaseolus
Cosmarium porteanum
Cosmarium pseudamoenum
Cosmarium pygmaeum
Cosmarium sexnotatum
Cosmarium sphagnicola
Cosmarium subcrenatum
Cosmarium subcucumis
Cosmarium tumidum
Cosmarium undulatum
Cosmarium vogesiacum
Euastrum ampullaceum
Euastrum dubium
Euastrum gemmatum

Категория в:
V
V
V
E
CR
V
V
CR
V
CR
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
E
E
V
CR
V
V
V
V
EX
E
E
V
V
V
E
V
V
V
V
E
E
V
V
CR
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№
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
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Таксон
Euastrum obesum
Euastrum turneri
Gonatozygon aculeatum
Gonatozygon brebissonii
Gonatozygon kinahanii
Gonatozygon monotaenium
Micrasterias thomasiana
Pleurotaenium maximum
Staurastrum echinatum
Staurastrum forficulatum
Staurastrum laeve
Staurastrum longipes
Staurastrum manfeldtii
Staurastrum megalonotum
Staurastrum merianii
Staurastrum pileolatum
Staurastrum pyramidatum
Staurastrum rugulosum
Staurastrum subcruciatum
Tetmemorus laevis
Xanthidium antilopaeum
Xanthidium fasciculatum

Категория в:
CR
V
V
V
CR
V
E
V
E
V
E
EX
V
E
E
V
V
EX
E
V
CR
E
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Приложение 1.1.3. Списък на индикаторни видове сладководни водорасли на територията
на национален парк „Рила“ (по Chesmedjiev et al. 2013; РДВ = Рамкова директива за
водите)
Таксон
Индикатор за
Aphanothece elabens
Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.
Aulacoseira italica
Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.
Chrysococcus minutus
Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.
Diatoma mesodon
Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.
Euastrum ansatum
Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.
Euastrum bidentatum
Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.
Euastrum didelta Ralfs
Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.
Euastrum verrucosum
Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.
Gomphonema acuminatum
Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.
Micrasterias rotata
Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.
Tabellaria fenestrata
Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.
Tabellaria flocculosa
Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.
Sphaerozosma vertebratum
Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.
Spondylosium lundelii
Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.
Staurodesmus
convergens Референтни условия за много добро екологично
(=Staurodesmus confergens – еrr. състояние на алпийски езере по РДВ.
typogr. in Cheshmedjiev et al.,
2013)
Xanthidium antilopaeum
Референтни условия за много добро екологично
състояние на алпийски езере по РДВ.

171
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

1.2.МАКРОМИЦЕТИ
Автор: Мелания Гьошева
Литературен обзор
Данни за макромицетите в НП ,,Рила“ са съобщени в 33 научни труда, 21 от които са
съвременни – публикувани след 2000 г. Голяма част от съществуващата информация за
видовото богатство и екологията на макромицетите в НП „Рила“ до 2000 г., допълнена с
резултатите, получени по време на микологичните проучвания на територията на парка, в
рамките на GEF Проекта за опазване на биологичното разнообразие в България, се
съдържа в публикацията на Gyosheva & Denchev (2000). Тази публикация е в основата на
частта за гъбите в първия План за управление на НП ,,Рила“, собено предложението за
Червен списък на гъбите в парка и препоръките за опазване и устойчиво ползване на
гъбните ресурси в Рила. В последните години данни за нови видове макромицети,
включително с консервационно значение за територията на парка са публикувани в 5
научни труда (Assyov & Gyosheva 2010; Assyov et al. 2010, 2011; Gyosheva & Dimitrova 2011;
Assyov 2012).
От резерватната зона на парка най-богата информация за макромицетите е публикувана
от биосферен резерват ,,Парангалица“ (Роснев ,Стойчев 1985; Gyosheva & Georgieva 2009)
и от резерват ,,Скакавица“ (Gyosheva & Denchev 2000).
Данни за 233 вида макромицети са включени в първия План за управление на НП „Рила“.
Голяма част от съществуващата информация за видовото богатство и екологията на
макромицетите в парка се съдържа в крайния отчет по проект ,,Макромицетите в НП
„Рила“ – видово разнообразие и ресурсна оценка“ (2009 г.).
От направения анализ се вижда, че като цяло територията на НП „Рила“ е сравнително
добре проучена по отношение на макромицетите.
Методичен подход
Събраната информация за видовото разнообразие на макромицетите в НП „Рила“ е на
базата на съществуващите литературни източници и преглед на хербарните образци в
микологичните колекции в ИБЕИ – БАН и Аграрния Университет в Пловдив (SOMF и SOA).
Включени са и непубликувани данни от заключителния отчет по проект ,,Макромицетите в
НП „Рила“ – видово разнообразие и ресурсна оценка“ (2009 г.). Теренните изследвания са
проведени посредством маршрутния метод в определените по проекта територии. Част от
видовете са определени на терена, а останалите в камерални условия. За определяне на
гъбните образци са използвани редица определители и книги, например Courtecuise et al.
1995, Krieglsteiner 2000, 2003, Phillips 2006 и др.
Таксономично разнообразие
До този момент от територията на НП „Рила“ са установени 665 вида макромицети от 2
отдела: Ascomycota (торбести гъби) – 53 вида и Basidiomycota (базидиални гъби) – 612 вида.
Това представлява над 30% от общия брой видове макромицети за страната. Гъбите се
отнасят към 7 класа, 20 разреда, 71 семейства и 233 рода. Най-богати на видове са
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следните семейства: Russulaceae (69), Tricholomataceae (59), Cortinariaceae (45),
Strophariaceae (43) и Mycenaceae (42). Най- много видове са установени от родовете:
Cortinarius (45), Russula (43), Mycena (36), Lactarius (26) и Clitocybe (15). Като все още
недостатъчно проучени в парка могат да се определят дискомицетните торбести гъби и
семействата Clavulinaceae, Entolomataceae, Geastraceae, Psathyrellaceae и др. от
базидиалните тъби. При теренните изследвания през 2015 г., във връзка с работата по
актуализацията на плана за управление, са установени общо 75 вида гъби, от които 9 вида
са нови за парка, а два – нови за България.
Най-голямо таксономично богатство на макромицетите е установено в иглолистния и
буковия пояс в Рила.
Списък на видовете макромицети на територията на национален парк „Рила“ е
представен в Приложение 1.2.1.
Природозащитно- значими таксони
На територията на НП „Рила“ до този момент са установени 64 природозащитно- значими
видове макромицети от Червения списък на гъбите в България (Gyosheva et al. 2006).
Видовете са от 34 семейства и 50 рода. С най-много видове са представени семействата
Tricholomataceae (6 вида) и Boletaceae (5 вида). Сред родовете единствено от род Hericium
са установени 3 вида. Всички останали родове са с по един или два вида. Един вид – Ditiola
radicata (вкореняваща се дитиола) е регистриран за първи път в парка, а 4 вида:
Auriscalpium vulgare (обикновен аурискалпиум), Galerina paludosa (блатна галерина ), G.
sphagnorum (сфагнова галерина) и Mitrula paludosa (блатна митрула) са потвърдени при
теренните изследвания през 2015 г.
Четиридесет вида от категориите Критично Застрашен (CR), Застрашен (EN) и Уязвим (VU)
са включени в Червена книга на Р. България (Пеев и др. 2015).
Три вида – Catathelasma imperiale (царска катателазма), Phylloporus pelletieri (обикновен
филопорус) и Suillus sibiricus (сибирска масловка) са включени в Приложение 2а, чл. 35а на
ЗБР (ДВ, бр. 94, 2007).
Четири вида макромицети (Cortinarius violaceus, Gomphus clavatus, Sparassis crispa и Suillus
sibiricus), включени в НСМБР, са с находища в НП „Рила“.
Три вида – Amylocystis lapponica, Gomphus clavatus и Suillus sibiricus – са с Европейски статут
за застрашеност (Критерий Aii според IUCN). Те са посочени за Важното място за
растенията (ВМР) Рила, което включва и територията на НП „Рила“ (Пеев и др. 2012).
Консервационно значими видове гъби са публикувани изключително от териториите на
парка в сивероизточните и северозападните части на Рила. Находищата им са в
иглолистните и буковите гори.
От изложената информация се вижда, че НП „Рила“ е защитена територия с изключително
висока консервационна значимост по отношение на макромицетите. Необходими са
обаче допълнителни проучвания и мониторинг на видовете гъби от Червения списък и
Червената Книга на Р. България.
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Списък на видовете макромицети с природозащитна значимост на територията на
национален парк „Рила“ е представен в Приложение 1.2.2.
Стопански важни ядливи гъби
На територията на НП „Рила“ се срещат 17 вида стопански важни ядливи гъби,а именно:
Albatrellus confluens (кифла), A. ovinus (овча прахан), Armillaria mellea (обикновена
пънчушка), Boletus edulis (обикновена манатарка), B. pinophillus (борова манатарка), B.
reticulatus (дъбова манатарка), Cantharellus cibarius (пачи крак), C. tubaeformis (сиво-жълт
пачи крак), Craterellus cornucopioides (тръбенка), Hydnum repandum (жълта рогачка),
Lactarius deliciosus (рижика), Macrolepiota procera (обикновена сърнела), Marasmius
oreades (челядинка), Sarcodon imbricatus (сърнена рогачка), Suillus bovinus (кравишка
масловка), S. granulatus (зърнеста масловка) и S. luteus (обикновена масловка). По-голяма
част от тях се познават от населението и се събират. Най-интензивно се събират ядливите
манатарки (обикновена, борова и дъбова манатарки), пачи крак и обикновена сърнела.
Списък на видовете макромицети със стопанска значимост на територията на национален
парк „Рила“ е представен в Приложение 1.2.3.
Заплахи
Естествени фактори: Констатирани са повреди от снеголоми и ветроломи в горските
екосистеми. Развитието на корояда също нанася съществени поражения на смърчовите
гори на територията на парка. Посочените заплахи оказват влияние на видовото богатство
на макромицетите. Увеличава се броят на дърворазрушаващите гъби, включително
паразитни, а се намалява броят на микоризообразуващите видове. В най-поразените
участъци може да се очаква изчезване на находищата на консервационно значимите
микоризни макромицети.
Антропогенни фактори: На парковата територия често се наблюдава събиране на ядливи
гъби за лични нужди и търговия. Това важи включително и за резерватната зона. Необходим
е строг контрол за спазване на въведените режими и норми по отношение на
макромицетите.
От изложената информация се налага изводът, че видовете, които трябва да бъдат предмет
на специални мерки в актуализирания план за управление на парка са от двете важни
групи:
Консервационно значими видове от Червения списък на гъбите и Червената книга на Р.
България.
Стопански важни ядливи гъби, които се събират интензивно и безконтролно на територията
на парка (особено ядливите манатарки и пачи крак).
Препоръки за опазване
1. Изследване на видовото богатство и разпространението на консервационнозначимите видове гъби на територията на парка.
2. Провеждане на системен мониторинг в известните местонаходища на включените в
НСМБР консервационно-значими видове гъби, които се срещат на територията на
парка.
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3. Строг контрол за спазване на определените в ПУ режими и норми за събиране на
стопански важни ядливи видове гъби в разрешените за тази дейност зони на парка.
4. Включване на гъбите от групите на консервационно-значимите и стопански важни
ядливи гъби в програми за обучение и повишаване на квалификацията на парковите
служители, с цел осъществяване на реален и компетентен контрол за опазване на
гъбите.
5. Изследване на консервационно-значимите видове гъби в торфените местообитания
на НП ,,Рила“ като надеждни индикатори за екологичното състояние на тези
местообитания.
Находища на видове с природозащитно значение, установени в НП „Рила“ при теренните
изследвания през 2015 г.
Auriscalpium vulgare (обикновен аурискалпиум) – с категория Застрашен (EN), включен в
Червения списък на гъбите и в Червената книга на Р. България; находище: под х. ,,Чакалица“,
над гр. Благоевград, N 41.98440; E 23.31739, 1695 м н.в.
Galerina paludosa (Блатна галерина ) – с категория Застрашен (EN), включен в Червения
списък на гъбите и в Червена книга на Р. България; находища: 1). торфище над яз. ,,Бели
Искър”, N 42.10133; E 23.53660, 2037 м н.в.; 2). торфище под връх Канатарата, Централен
Рилски резерват, N 42.10225; E 23. 51835, 2200 м н.в.
Galerina sphagnorum (Сфагнова галерина ) – с категория Застрашен (EN), включен в
Червения списък на гъбите и в Червена книга на Р. България, находище: торфище под Янчов
връх над х. „Заврачица“, Централен Рилски резерват, N 42.15772; E 23.63808, 2406 м н.в.
Mitrula paludosa ( Блатна митрула) – с категория Критично застрашен (CR), включен в
Червения списък на гъбите и в Червена книга на Р. България, находище: в района на
летовище Семково. над гр. Белица, N 42.05727; E 23.49723, 1735 м н.в.
Ditiola radicata ( Вкореняваща се дитиола) – с категория Недостатъчно данни (DD), включен
в Червения списък на гъбите в България, находищe: в местн. Саръгьол – Централен Рилски
резерват, N 42.21461; E 23. 62326, 2049 м н.в.
Caloscypha fulgens – рядък вид за България, находище: резерват „Парангалица“, N 42.12963,
E 23.35980, 1499 м н.в.
Списък на индикаторни видове макромицети на територията на национален парк „Рила“ е
представен в Приложение 1.2.4.
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Приложение 1.2.1. Списък на видовете макромицети на територията на национален парк
„Рила“
№
Таксон
Таксон
Потвърдени
(латинско название)
(българско название)
по време на
теренната
работа през
2015 г.
Ascomycota
отдел - Торбести гъби
Eurotiomycetes
клас
Eurotiales
разред
Elaphomycetaceae
cемейство
1. Elaphomyces granulatus Fr. : Fr .
Зърнест, Червенокафяв трюфел
Leotiomycetes
клас
Helotiales
разред
Helotiaceae
cемейство
2. Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E.
Wilson
3. Bisporella citrina (Batsch) Korf.& S.E. Carp .
Лимоненожълта
чашка
4. Calycina herbarum (Pers. : Fr.) Gray
5. Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex
+
C. S. Ramamurthi, Korf. & L. R. Batra
6. Helotium fulvum Boud.
7. Hymenoscyphus calyculus (Sowerby: Fr.) W. Phillips
8. Mitrula paludosa (L.) P. Karst.
Блатна митрула
9. Neobulgaria pura (Pers. : Fr.) Petr.
10. Ombrophila strobilina (Alb. & Schwein.)Rehm
Hyaloscyphaceae
cемейство
11. Lachnellula subtilissima (Cooke) Dennis
12. Lachnum bicolor (Bull.: Fr.) P. Kars
13. L. fuscensens (Pers. : Fr.) P. Karst.
Leotiaceae
cемейство
14. Leotia lubrica (Scop.: Fr.) Pers.
Обикновена
желатинова шапчица
Rhytismatales
разред
Cudoniaceae
cемейство
15. Cudonia circinans (Pers.) Fr.
16. C. confusa Bres.
17. Spathularia flavida Pers.: Fr.
Жълта спатулария
18. S. rufa Schmides
Pezizomycetes
Pezizales
Caloscyphaceae

клас
разред
cемейство
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резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.
Discinaceae
Discinia abietina (Pers.: Fr.) Rehm.
Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.
Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke
G. infula (Schaeff.: Fr.) Quèl.
Hydnotrya tulasnei (Ber.) Ber. & Broome
Helvellaceae
Helvella crispa (Scop.) Fr.
H. lacunosa Afzel.
H. rhodopoda Krombh
Morchellaceae
Disciotis venosa (Pers.: Fr.) Boud
Morchella vulgaris (Pers.) Boud.
Pezizaceae
Peziza badia Pers.
P. echinospora P. Karst.
P. sepiatra Cooke
Pyronemataceae
Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel
A.bicucullata (Boud.) Gillet.
Cheilymenia stercorea (F.H. Wigg.) Boud.
Geopyxis alpina Höhn.
G. carbonaria (Alb. & Schwein.) Sacc.
Humaria hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel
Neotiella albocincta (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.
Octospora humusa (Fr.) Dennis
Otidea alutacea (Pers.) Massee –
O. onotica (Pers.: Fr.) Fuckel
Pyronema omphalodes (Bull.) Fuckel
Scutellinia cepii (Velen.) Svrček
S. scutellata (L.) Lambotte
Sarcoscyphaceae
Pithya vulgaris Fuckel
Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Sacc.
Sordariomycetes
Xylariales
Diatrypaceae

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

семейство
Дипленка
Голяма дипленка

+

Тюленова хиднотрия
семейство
Белезникава бучка
Сиво-черна бучка
семейство
Жилковиден
дисциотис
Конична смръчкула
семейство

семейство
Оражево керино ухо
Двувърха алеурия

Бялоопасана
ла

неотие-

Сиво-жълто ушенце
Магарешко ушенце

семейство
Керино ухо
клас
разред
семейство
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№
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Таксон
(латинско название)

48.
49.
50.
51.
52.
53.

Diatrype disciformis (Hoffm.: Fr) Fr.
Xylariaceae
Hypoxylon fragiforme (Pers. : Fr.) J. Kickx
H. multiforme ( Fr. : Fr) Fr.
Nomania serpens (Pers. : Fr.) Gray
Xylaria hypoxylon ( L. :Fr.) Gr
X. longipes Nitschke
Basidiomycota
Agaricomycetes
Agaricales

54.

Agaricaceae
Agaricus arvensis Schaeff.

55.
56.
57.
58.
59.

A. albosericeus Rauschert
A. augustus Fr.
A. campestris L.: Fr.
A. comtulus Fr.
A. essettei Bon

60.
61.
62.

A. macrocarpus (F.H. Møller) F.H. Møller
A. silvaticus Schaeff.
A. silvicola (Vittad.) Peck

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

A. xanthoderma Genev.
Bovista nigrescens Pers. : Pers.
B. plumbea Pers. : Pers.
Calvatia excipuliformis (Scop. : Pers.) Perdeck
C. gigantea (Batsch.: Pers.) Lloyd
C. utriformis (Bull.: Pers.) Jaap
Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga
Coprinus silvaticus Peck

71.
72.
73.
74.
75.
76.

Crucibulum laeve (Huds. : Pers.) Kambly
Cyathus olla (Batsch : Pers.) Pers.
C. striatus (Huds. : Pers.) Willd.
Cystoderma amiantinum (Scop. : Fr.) Fayod
C. carcharias (Pers.) Fayod
C. cinnabarnium (Alb. & Schwein. : Fr.) Fayod

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.
+

семейство
+
+
+
+
+
отдел – Базидиални
гъби
клас–агарикални гъби
разред
Пластинчати
гъби
семейство
Горско-ливадна
печурка
Царска печурка
Полска печурка
Дребна печурка
Клубеновидна печурка
Едроплодна печурка
Горска печурка
Охрена горска пе чурка
Карболова печурка
Яйцевидна пърхутка
Обикновена пърхутка
Главеста пърхутка
Гигантска пърхутка
Полска пърхутка
Червенееща сърнела
Горска
мастилена
гъба

+
+

Набраздена чашка
Зърненка
Керемиденочервена
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№
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Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

зърненка
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

C. granulosum (Batsch : Fr.) Fayod
Lepiota clypeolaria (Bull. : Fr.) P. Kumm
L. cristata (Bolton: Fr.) P. Kumm.
L. erminea (Fr.: Fr.) P. Kumm.
L. magnispora Murrill
L. ventriospora D.A. Reid
Lycoperdon echinatum Pers. : Pers.
L. mamiforme Pers.
L. molle Pers. : Pers. : Pers
L. perlatum Pers. : Pers.
L. pyriforme Schaeff. : Pers.
L. umbrinum Pers. : Pers.
Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Singer
Phaeolepiota aurea (Matt.: Fr.) Maire
Amanitaceae
Amanita battarrae (Boud.) Bon

92.
93.
94.

A. citrina (Schaeff.) Pers.
A. fulva (Schaeff.) Fr.
A. gemmata (Fr.) Bertill.

95.
96.

A. muscaria (L. : Fr.) Pers.
A. pantherina (DC. : Fr.) Krombh

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

A. rubescens (Pers. : Fr.
A. spissa (Fr.) P. Kumm
A. strangulata (Fr.) Quèl
A. subalpina M. M. Moser
A. vaginata (Bull.: Fr.) Lam.
A. vaginata f. alba (Sacc.) Romagn.
Limacella delicata var. glioderma (Fr.) Gminder

104.

L. guttata (Pers. : Fr.) Konrad & Maubl.

105.
106.
107.
108.

Bolbitiaceae
Bolbitius titubans (Bull. : Fr.) Fr.
Conocybe plicatella (Peck) Kühner
C. rickenii (Jul. Schäff.) Kühner
C. tenera (Schaeff.: Fr.) Fayod

Иглеста пърхутка

Горска пърхутка
Крушовидна пърхутка

+
+

Сърнела
семейство
Маслиненожълта
мухоморка
Жълта мухоморка

+

+
Жълто – розова мухоморка
Червена мухоморка
Петниста мухоморка,
Пантерка
Бисерна гъба

Сива мухоморка

+
+

Лепкава лимасела
Обикновена
лимацела
семейство

181
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Clavariaceae
Clavulinopsis fusiformis (Sowerby : Fr.) Corner
C. helvola (Pers.: Fr.) Corner
Cortinariaceae
Cortinarius acutus (Pers. : Fr.) Fr.
C. anomalus (Fr. : Fr.) Fr.
C. anthracinus (Fr.) Fr
C. balteatoalbus Rob. Henry
C. bivelus (Fr. : Fr.) Fr.
C. brunneus (Pers.: Fr.) Fr
C. bulbosus (Sowerby : Fr.) Fr.
C. bulliardii (Pers. : Fr.) Fr.
C. castaneus (Bull. : Fr.) Fr.
C. cinnabarinus Fr.
C. cinnamomeobadius (R. Hry) M.M. Moser
C. cinnamomeoluteus P.D. Orton
C. cinnamomeus (L. : Fr.) Fr.
C. claricolor (Fr.) Fr.
C. delibutus Fr.
C. durus P.D. Orton
C. elegantior (Fr.) Fr.
C. evernius (Fr. : Fr.) Fr.
C. flexipes (Pers. : Fr.) Fr. var. flabellus Lindstr. &
Melot
C. gentilis (Fr. : Fr.) Fr.
C. glaucopus (Schaeff. : Fr.) Fr.

семейство

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

семейство

Бюлярдов паяжинник

Канелен паяжинник

Ръждивооранжев
паяжинник

C. malachius (Fr. : Fr.) Fr.
C. mucifluus Fr
C. nultiformis var. coniferatum (M.M. Moser)
Quadr
C. multiformis Fr. var. multiformis
C. nultiformis var. coniferatum (M.M. Moser)
Quadr.
C. obtusus (Fr .: Fr.) Fr.
C. odorifer Britzelm.
C. paleaceus (Weinm.) Fr.
C. palustris (M.M. Moser) Nezdojm.
C. paragaudis Fr.
C. privignoides R. Hry

182
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

C. purpurascens Fr..
C. rigens (Pers.) Fr.
C. rufoolivaceus (Pers. : Fr.) Fr.
C. sanguineus (Wulfen : Fr.) Fr.
C. semisanguineus (Fr. : Fr.) Gillet
C. spadiceus Fr.
C. sphagnogenus (M.M. Moser) Nezdojm.
C. torvus Fr. : Fr.) Fr.
C. traganus (Fr. : Fr.) Fr.
C. varius (Schaeff. : Fr.) Fr.
C. venetus (Fr. : Fr.) Fr. var. montanus M.M. Moser
C. vibratilis (Fr. : Fr.) Fr.
C. violaceus (L. : Fr.) Gray
Cyphellaceae
Chondrostereum purpureum (Pers .: Fr.) Pouzar
Entolomataceae
Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) Fr.
C. scyphoides (Fr. : Fr.) Singer
Entoloma asprellum (Fr. : Fr.) Fayod
E. caesiocinctum (Kühner) Noordel.
E. cephalotrichum (P.D. Orton) Noordel.
E. cetratum (Fr. : Fr.) M.M. Moser
E. chalybaeum (Pers. : Fr.) Noordel.
E. conferendum (Britzelm.) Noordel.
E. hirtipes (Schumach. : Fr.) M.M. Moser
E. minutum (P. Karst.) Noordel.
E. umbella S.J. Favre
E. vernum S. Lundell
Rhodocybe caelata (Fr.) Maire
R. nitellina (Fr.) Singer
Hydnangiaceae
Laccaria amethystina Cooke
L. bicolor (Maire) P.D. Orton
L. laccata (Scop .: Fr.) Fr.
L. montana Singer
L. proxima (Boud.) Pat.
L. pumila Fayod
Hygrophoraceae
Chrysomphalina chrysophylla (Fr. : Fr.) Clémenson
C. grossula (Pers.) Norvell, Redhead & Ammirati

Пурпурен паяжинник

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

Виолетов паяжинник
семейство
+
семейство
Брашняна гъба
Копринен клитопилус

Пролетна сливовка

+

семейство
Аметистова гъба
Хамелеонова гъба

семейство
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№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
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Таксон
(латинско название)

179.
180.

Hygrocybe cantharellus (Schwein.) Murrill
H. ceracea (Fr .: Fr.) P. Kumm.

181.
182.
183.
184.

H. chlorophana (Fr. : Fr.) Wunsche
H. coccinea (Scop. : Fr.) P. Kumm.
H. coccineocrenata (P.D. Orton) M.M. Moser
H. conica (Schaeff. .: Fr.) P. Kumm

185.
186.
187.

189.

H. lepida (Boud.) Arnolds
H. pratensis (Schaeff.. : Fr.) Murill.
H. psittacina (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. var.
psittacina
H. psittacina var. perplexa (A.H. Sm. & Hesler)
Boertm.
H. punicea (Fr. : Fr.) P. Kumm

190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

H. virginea (Wulfen: Fr.) P. D. Orton & Watling
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.
H. capreolarius (Kalchbr.) Sacc.
H. chrysodon (Batsch : Fr.) Fr.
H. cossus (Sowerby) Fr.
H. discoideus (Pers. : Fr.) Fr.
H. eburneus (Bull .: Fr.) Fr.
H. erubescens (Fr.: Fr.) Fr.

198.
199.
200.
201.
202.
203.

H. hypothejus (Fr. : Fr.) Fr.
H. piceae Kühner
H. pudorinus (Fr. : Fr.) Fr.
H. pustulatus(Pers. : Fr.) Fr.
H. russula (Schaeff.: Fr.) Kauffman
Lichenomphalia alpina (Britzelm.) Redhead,
Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
Inocybaceae
Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm. var.
subglobiger Singer
C. variabilis (Pers. : Fr.) P. Kumm.
Inocybe assimilata Britzelm.
I. bresadolae Massee
I. calamistrata (Fr. : Fr.) Gillet
I. dulcamara (Alb. & Schwein. ex Pers.) P. Kumm.

188.

204.
205.
206.
207.
208.
209.

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

Восъчна черешова
гъба

Чернееща черешова
гъба
Есенна ливадна гъба

Тъмночервена
шова гъба

чере-

Бадемова гъба

Седефена гъба
Червенеещ хигрофорус
Кехлибарена гъба

Меднянка

семейство

+
+
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Таксон
(латинско название)

210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.

I. egenula J. Favre
I. flocculosa (Berk.) Sacc.
I. geophilla (Sowerby: Fr.) P. Kumm.
I. geophylla (Pers. : Fr.) P. Kumm.
(Peck) Gillet
I. grammata Quèl. & Le Bret.
I. jacobi Kühner
I. lacera (Fr. : Fr.) P. Kumm.
I. obscura (Pers.) Gillet
I. posterula (Britzelm.) Sacc.
I. sindonia (Fr.) P. Karst.
I. subcarpta Kühner & Boursier
I. umbratica Quèl.
Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet.
Lyophyllaceae
Calocybe onychina (Fr.) Donk

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

var. lilacina

Lyophyllum boudieri Kühner & Romagn.
L. connatum (Schumah.: Fr.) Singer
L. decastes (Fr. : Fr.) Singer
L. fumosum (Pers.: Fr.) P.D. Orton
Tephrocybe anthracophila ( Lasch) P.D. Orton
Marasmiaceae
Baeospora myosura (Fr. : Fr.) Singer
Clitocybula lacerata (Lasch) Singer ex Métrod
Gymnopus acervatus (Fr.: Fr.) Murrill
G. aquosus (Bull. : Fr.) Antonín & Noordel.
G. confluens (Pers. : Fr.) Antonin, Halling &
Noordel.
G. dryophillus (Bull. : Fr.) Murrill
G. ocior (Pers.) Antonín & Noordel.
Loreleia postii (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys &
Lutzoni
Macrocystidia cucumis (Pers. : Fr.) Joss.
Marasmiellus perforans (Hoffm. : Fr.) Antonin,
Halling & Noordel
M. ramealis (Bull. : Fr.) Singer
Marasmius oreades (Bolton : Fr.) Fr.
M. rotula (Scop. : Fr.) Fr.
M. wynnei Bk. & Berk. & Broome

+

семейство
Червенокафяво
калоцибе

Кичурка

семейство

Горска челядинка

+

Челядинка
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Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

243.

Megacllybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouzar

Напукана припънка

244.
245.
246.
247.

Mycetinis alliaceus (Jacq.: Fr.) Earle
M. epidryas (Kühner) Antonín & Noordel.
Rhodocollybia butyracea (Bull. : Fr.) Lennox
Rh. butyracea f. asema (Fr.: Fr.) Antonín, Halling &
Noordel.
R. maculata (Alb. & Schwein. : Fr.) Singer
Setulipes androsaceus (L.: Fr.) Antonín
S. quercophilus (Pouzar) Antonín
Mycenaceae
Hemimycena gracilis (Quèl.) Singer
H. lactea (Pers. : Fr.) Singer
Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm.
M. adonis (Bull. : Fr.) Gray
M. alcalina (Fr. : Fr.) P. Kumm.
M. amicta (Fr .: Fr.) Quél.
M. arcangeliana Bres.
M. aurantiomarginata (Fr. : Fr.) Quél.
M. capillaris (Schumach. : Fr.) Gillet
M. cinerella (P. Karst.) P. Karst.
M. clavicularis (Fr.) Gillet
M. crocata (Schrad. : Fr.) P. Karst.
M. epipterygia (Scop. : Fr.) Gray var. epipterygia
M. epipterygia var. viscosa (Maire) Ricken
M. flavoalba (Fr.) Quél.
M. galericulata (Scop. : Fr.) Schaeff.
M. galopus (Pers. : Fr.) P. Kumm. var. galopus
M. galopus (Pers. : Fr.) P. Kumm. var. leucogala
(Cooke) J. E. Lange
M. haematopus (Pers. : Fr.) P. Kumm.
M. laevigata (Lasch) Gillet
M. leptocephala (Pers. : Fr.) Gillet
M. leptophyla (Peck) Sacc.
M. maculata P. Karst.
M. meltata (Fr.: Fr.) P. Kumm.
M. olivaceomarginata (Massee) Massee
M. pelianthina (Fr. : Fr.) Quél.
M. polygramma (Bull. : Fr.) Gray
M. pura (Pers. : Fr.) P. Kumm.

Чеснова челядинка

248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

+

Маслена паричка

+
семейство

+

+
+
Кичуреста ряповка
+

+
+
+

Ряповка

+
+
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Таксон
(латинско название)

279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.

293.
294.
295.
296.
297.
298.

299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

M. renati Quél.
M. rorida (Fr. : Fr.) Quél.
M. rosea (Schumach..) Gramberg
M. rosella (Fr. : Fr.) P. Kumm.
M. rubromarginata (Fr. : Fr.) P. Kumm.
M. sanguinolenta (Alb. & Schvein. : Fr.) P. Kumm.
M. tenella Quél.
M. urania (Fr. : Fr.) Quél.
M. vulgaris (Pers. : Fr.) P. Kumm.
M. zephirus (Fr. : Fr.) P. Kumm.
Panellus mitis (Pers. : Fr.) Singer
P. serotinus (Pers. ex Hoffm. : Fr.) Kühner
P.stipticus (Bull.: Fr.) P. Karst.
Xeromphalina campanella (Batsch : Fr.) Kühner
& Maire
Physalacriaceae
Armillaria mellea (Vahl. : Fr.). P. Kumm.
Flammulina velutipes (Curtis : Fr.) Singer
Oudemansiella mucida (Schrad. : Fr.) Höhn
Strobilurus esculentus (Wulfen : Fr.) Singer
S. stephanocystis (Kühner & Romagn. ex Hora)
Singer
Xerula radicata (Relhan : Fr.) Dörfelt
Pleurotaceae
Pleurotus dryinus (Pers. : Fr.) P. Kumm.
P. ostreatus (Jacq. : Fr.) P. Kumm.
P. pulmonarius (Fr. : Fr.) Quél.
Pluteaceae
Pluteus atromarginatus (Konrad) Kühner –
P. cervinus (Schaeff.) P. Kumm.
P. pellitus (Pers. : Fr.) P. Kumm.
Volvariella bombycina (Schaeff. : Fr.) Singer
V. media (Schumach. : Fr.) Singer
Psathyrellaceae
Coprinellus micaceus (Bull. : Fr.) Vilgalys, Hopple &
Jacq. Jonson
Coprinopsis atramentaria (Bull. : Fr.) Redhead,
Vilgalys & Moncalvo

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

Розова ряповка

+

+
+
семейство
Пънчушка
Зимна припънка
Шишаркова паричка
+
Вкореняваща се припънка
семейство

+

Кладница
Белодробна кладница
cемейство
Чернееща еленова
гъба
Еленова гъба
Копринена гъба
семейство
Зърнеста копринка
Мастилена копринка
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Таксон
(латинско название)

309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.

Panaeolus papilionaceus (Bull. : Fr.) Quél.
P. semiovatus (Sowerby : Fr.) S. Lundell. & Nannf.
P. sphinctrinus (Fr.) Quél.
Parasola plicatilis (Curtis : Fr) Redhead, Vilgalys &
Hopple
Psathyrella candolleana (Fr. : Fr.) Maire
Schizophyllaceae
Schizophyllum commune Fr. : Fr.
Strophariaceae
Galerina cephalotricha Kühner
G. heterocystis (Atk.) Smith & Singer
G. hypnorum (Schrank : Fr.) Kühner
G. laevis (Pers.) Singer.
G. marginata (Batsch : Fr.) Kühner
G. mniophila (Lasch. : Fr.) Kühner
G. mycenoides (Fr. : Fr.) Kühner
G. paludosa (Fr.) Kühner
G. sphagnorum (Pers.: Fr.) Kühner
Gymnopilus. liquiritiae (Pers. : Fr.) P. Karst.
G. penetrans (Fr. : Fr.) Murrill
G. sapineus (Fr. : Fr.) Maire
Hebeloma anthracophylum Maire
H. birrus (Fr.) Gillet
H. crustuliniforme (Bull. : Fr.) Quèl.
H. fastibile (Pers. : Fr.) P. Kumm.
H. mesophaeum (Pers.) Fr.
Hypholoma capnoides (Fr. : Fr.) P. Kumm.
H. fasciculare (Huds. : Fr.) P. Kumm.
H. lateritium (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.
H. polytrichi (Fr. : Fr.) Ricken
H. radicosum J.E. Lange
H. udum (Pers. : Fr.) .) Kühner
Leratiomyces squamosus (Pers. : Fr.) Bridge &
Spooner var. squamosus
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff .: Fr.) Singer &
A.H. Sm.
Naucoria cerodes (Fr.) P. Kumm
Pholiota adiposa (Batsch : Fr.) P. Kumm.
Ph. astragalina (Fr. : Fr.) Singer
Ph. flammans (Batsch : Fr.) P. Kumm.

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

cемейство
семейство

Торфена галерина
Сфагнова галерина

+
+

Борова пънчушка
Отровна пънчушка

+
+

Торфена хифолома

Кичуреста пънчушка
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Таксон
(латинско название)

344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.

Ph. heteroclita (Fr.) Quél.
Ph. highlandensis (Peck) Quard. & Lunghini
Ph. lenta (Pers. : Fr.) Singer
Ph. spumosa (Fr. : Fr.) Singer
Ph. squarrosa (Weigel. : Fr.) P. Kumm.
Ph. tuberculosa (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.
Psilocybe inquilinus (Fr. : Fr.) Bres.
P. merdaria (Fr. : Fr.) Ricken
P. montana (Pers. : Fr.) P. Kumm.
P. semilanceata (Fr.) P. Kumm.
Stropharia aeruginosa (Curtis. : Fr.) Quél.
S. coronilla (Bull. : Fr.) Fr.
S. horrnemannii (Fr.: Fr.) S. Lundell & Nanf.
S. semiglobata (Batsch : Fr.) Quél.
Tapinellaceae
Tapinella atrotomentosa (Batsch : Fr.) Sutara
T. panuoides (Fr. : Fr.) E.J. Gilbert
Tricholomataceae
Ampuloclitocybe clavipes (Pers. : Fr.) Redhead,
Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
Arrhenia epichysium (Pers. : Fr.) Redhead, Lutzoni,
Moncalvo & Vilgalys
A. griseopallida (Dezm.) Watling
A.onisca (Fr. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo &
Vilgalys
A. rustica (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo &
Vilgalys
Catathelasma imperiale ( Quèl.) Singer
Clitocybe alexandri (Gillet) Gillet
C. brumalis (Fr. : Fr.) Quèl.
C. dealbata (Sowerby : Fr.) Gillet
C. ditopa (Fr. : Fr.) Gillet
C. fragrans (With. : Fr.) P. Kumm.
C. geotropa (Bull. ex DC.) Quèl.
C. gibba (Pers. : Fr.) P. Kumm.
C. incilis (Fr.) Quèl.
C. maxima (Garrtner. & G. Mey .: Fr.)
P. Kumm
C. metachroa (Fr. : Fr.) P. Kumm.
C. nebularis (Batsch : Fr.) P. Kumm.

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

Люспеница

+
Зелена меднянка

+
семейство
Кадифена киселка
семейство
Дебелопънчеста
орешарка
Сивокафява арения

Саждивочерна арения

Царска катателазма

Отровна орешарка

Едра миризливка
Лисичка
Голяма миризливка

Есенна миризливка
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(латинско название)

Таксон
(българско название)

377.

C. odora (Bull. : Fr.) P. Kumm.

Анасонова миризливка

378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.

C. phillophila (Pers. : Fr.) P. Kumm.
C. subcordispora Harmaja
C. umbilicata (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
Collybia cirrhata (Pers.) Quèl.
Collybia cookei (Bres) J.D. Arnolds
C. putilla (Fr. : Fr.) Singer
C. tuberosa (Bull . : Fr.) P. Kumm.
Fayodia bisphaerigera (J. E. Lange) Singer
F. gracilipes (Britz.) Bres. & Stangl
F. leucophylla (Fr.) M. Lange & Sigreensen
Lepista flaccida (Sowerby : Fr.) Pat.

389.
390.

L. nuda (Bull. : Fr.) Cooke - Виолетка
Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein. : Fr.)
Singer
Leucopaxillus amarus (Alb. & Schwein .: Fr.) Kühner
L. paradoxus (Costantin & L.M. Dufour) Boursier
Loreleia postii (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys &
Lutzoni
Melanoleuca graminicola (Velen.) Kühner & Maire
M. melaleuca (Pers. : Fr.) Murrill
Myxomphalia maura (Fr. : Fr.) Hora
Omphalina chionophila Lamoure
O. obatra (Favre) Ort
Phyllotopsis nidulans (Pers. : Fr.) Singer
Plicaturopsis crispa (Pers. :Fr.) D. A. Reid
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull. : Fr.) Singer
Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raithelh.
R. swartzii (Fr.) Kuyper
Rimbachia briophila (Pers.) Redhead
Tricholoma atrosquamosus (Chevall.) Sacc.
T. columbetta (Fr. : Fr.) P. Kumm.
T. equestre (L. : Fr.) P. Kumm.var. equestre

391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
•398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.

408.
409.
410.

T. fulvum (Bull. : Fr.) Bigeard & H. Guill.
T. imbricatum (Fr.: Fr.) P. Kumm.
T. portentosum (Fr. : Fr.) Quél

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

Кафяво-червена
орешарка
Бял паяжинник

+

+

Жълтозелена
бархетна
гъба
Кафява есенна гъба
Есенна гъба
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№

411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
•420.

421.

422.
423.
424.
425.
426.
427.

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
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Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

T. saponaceum (Fr.: Fr.) P. Kumm.
T. sulphureum (Bull. : Fr.) P. Kumm.
T. terreum (Schaeff. : Fr.) Quél.
T. vaccinum (Pers.: Fr.) P. Kumm.
T. virgatum (Fr. : Fr.) P. Kumm.
Tricholomopsis decora (Fr. : Fr.) Singer
T. ornata (Fr.) Singer
T. rutilans (Schaeff. : Fr.) Singer
Typhulaceae
Macrotyphula fistulosa (Holmsk. : Fr.) R.H. Petersen

Сапунена гъба

Typhula uncialis (Grev.) Berthier
Artactactiellales
Phleogenaceae
Phleogena faginea (Fr. : Fr.) Link
Auriculariales
Auriculariaceae
Exidia glandulosa (Bull. : Fr.) Fr.
E. plana (F.H.Wigg.) Donk
E. recisa (Ditmar : Fr.) Fr.
E. saccharina (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr.
Guepinia helvelloides (DC. : Fr.) Fr
Pseudohydnum gelatinosum (Scop. : Fr.) P. Karst
Boletales

428.
429.

Boletaceae
Boletus appendiculatus Schaeff.
B. badius (Fr. : Fr.) Fr

430.
431.
432.

B. calopus Pers. : Fr.
B. chrysenteron Bull.
B. edulis Bull. : Fr.

433.
434.

B. ferrugineus Schaeff.
B. luridiformis Rostk. var. luridiformis

435.
436.
437.

B. luridus Schaeff. : Fr. var. luridus
B. pinophilus Pilát & Dermek
B. pulverulentus Opat.

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

Саждива гъба
Горчива есенна гъба

Пурпурна гъба
семейство
Тръбовидна
макротифула
+
разред
семейство
разред
семейство

Червена лепкава
тръбенка
Свински уши
разред Манатаркови
гъби
семейство
Канеленокафява
манатарка
Красива манатарка
Мрежеста манатарка
Обикновена манатарка
Червеностъблена
манатарка
Огнена манатарка
Борова манатарка
Напрашена

+
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
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Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

438.
439.

B. reticulatus Schaeff.
B. rhodoxanthus (Krombh.) Kollenb.

манатарка
Дъбова манатарка
Червено-жълта
манатарка

440.
441.
442.
443.

B. subappendiculatus Dermek, Lazebn. & J.
Veselsky in Dermek
B. subtomentosus L. : Fr.
Chalciporus piperatus (Bull. : Fr.) Bataille
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray

444.
445.
446.

L. scabrum (Bull.: Fr.) Gray
L. versipelle (Fr. & Hök)) Snell
Phylloporus pelletieri (Lev.) Quèl.

447.

Porphyrellus porphyrosporus ( Fr. & Hök) E.J.
Gilber
Strobilomyces strobilaceus (Scop. : Fr.) Berk.

448.

449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.

Coniophoraceae
Coniophora puteana (Schumach. : Fr.) P. Karst.
Gomphidiaceae
Chroogomphus helveticus (Singer) M.M. Moser
Ch. rutilus (Schaeff. : Fr.) O.K. Mill.
Gomphidius glutinosus (Schaeff. : Fr.) Fr.
G. roseus (Fr. : Fr.) Gillet
Gyroporaceae
Gyroporus castaneus (Bull. : Fr.) Quèl.
G. cyanescens (Bull. : Fr.) Quèl.
Hygrophoropsidaceae
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen : Fr.) Maire
Paxillaceae
Paxillus involutus (Batsch : Fr.) Fr.
Rhizopogonaceae
Rhizopogon luteolus Fr. & Nordholm. : Fr.
R. roseolus (Corda) Th. Fr.
Serpulaceae
Serpula himantioides (Fr. : Fr.) P. Karst.
Suillaceae
Suillus bovinus (L. : Fr.) Roussel
S. flavidus (Fr. : Fr.) J. Presl.

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

Кадифена манатарка
Лютива манатарка
Оранжева брезова
манатарка
Брезова манатарка
Обикновен
филопорус
Пурпурноспорова
манатарка
Шишарковидна
манатарка
семейство
семейство
Бакърен овчи нос
Сив овчи нос
Розов овчи нос
cемейство
Кестенява манатарка
Синкава манатарка
семейство
семейство
Киселка
семейство
Розовеещ ризопогон
семейство

+

семейство
Кравешка масловка
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№
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Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Зърнеста масловка
Елегантна масловка
Обикновена масловка
Сибирска масловка
Напръскана масловка
разред
семейство
Пачи крак

477.

S. granulatus (L. : Fr.) Roussel
S. grevillei (Klotzsch : Fr.) Singer
S. luteus (L. : Fr.) Roussel
S. sibiricus (Singer) Singer
S. variegatus (Sw. : Fr.) Richon & Roze
Cantharellales
Cantharellaceae
Cantharellus cibarius Fr. : Fr.
C. lutescens (Pers. : Fr.) Fr.
C. tubaeformis Fr. : Fr.
Craterellus cornucopioides (L. : Fr.) Pers.
Clavulinaceae
Clavulina cinerea (Bull. : Fr.) J. Schröt.
C. coralloides (L. : Fr.) J. Schröt.
C. rugosa (Bull. : Fr.) J. Schröt.
Hydnaceae
Hydnum repandum L. : Fr.
H. rufescens Pers. : Fr.
Geastrales
Geastraceae
Geastrum melanocephalum (Czern.) V.J. Stanek

478.
479.

G. pectinatum Pers. : Pers
G. quadrifidum Pers. : Pers.

463.
464.
465.
466.
467.

468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.

484.
485.

Gloeophyllales
Gloeophyllaceae
Gloephyllum abietinum (Bull.: Fr.) P. Karst.
G. odoratum (Wulfen : Fr.) Imazeki
G. sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst.
G. trabeum (Pers. : Fr.) Murrill
Gomphales
Clavariadelphaceae
Clavariadelphus pistillaris (L .: Fr.) Donk
C. truncatus (Quél.) Donk

486.
487.
488.

Gomphaceae
Gomphus clavatus (Pers. : Fr.) Gray
Ramaria abietina (Pers. : Fr.) Quél.
R. aurea (Schaeff. : Fr.) Quél.

480.
481.
482.
483.

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.
+

Сиво-жълт пачи крак
Тръбенка
семейство
Сива коралка

семейство
Жълта рогачка
Оранжева рогачка
разред
семейство
Черноглава земна
звезда
Четириделна
звезда
разред
семейство

земна

+
+
разред
семейство
Обикновена бухалка
Отсеченовърха
бухалка
семейство
Виолетова тръбенка
Златистожълта
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№
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Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

коралка
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.

497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.

514.

515.

516.
517.

R. corrugata (P. Karst.) Schild.
R. flaccida (Fr.) Bourdot
R. flava (Schaeff. : Fr.) Quél.
R. formosa (Pers. : Fr.) Quél.
R. gracilis (Pers. : Fr.) Quél.
R. mairei Donk - Бледа коралка
R. sanguinea (Pers.) Quél.
R. stricta (Pers. : Fr.) Quél.
Hymenochaetales
Hymenochacea
Coltricia perennis (L. : Fr.) Murril
Hymenochaete cruenta (Pers. : Fr.) Donk
H. rubiginosa (Dicks. : Fr.) Lèv.
Inonotus obliquus (Ach. ex Pers. : Fr.) Pilát
I. radiatus (Sowerby : Fr.) P. Karst
I. tomentosus (Fr. : Fr.) Teng
I. triqueter (Fr.) P. Karst
Oxyporus populinus (Schumach. : Fr.) Donk
Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk
Ph. conchatus (Pers. : Fr.) Quél.
Ph. ferruginosus (Schrad. : Fr.) Pat.
Ph. hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat.
Ph. igniarius (L .: Fr.) Quél.
Ph. laevigatus (Fr.) Bourdot & Galzin
Ph. nigrolimitatus (Romell) Boudarot & Galzin
Ph. pini (Brot. : Fr.) A. Ames
Schizoporaceae
Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk
Phallales
Phallaceae
Phallus impudicus L. : Pers.
Polyporales
Fomitopsidaceae
Amylocystis lapponica (Romell) Bondartsev &
Singer ex Singer

Сярножълта коралка
Трицветна коралка

разред
семейство
+

Черноивичест
фелинус
семейство
разред
семейство
Фалус
разред
семейство
Северен
амилоцистис

Antrodia heteromorpha (Fr. : Fr.) Donk
A. serialis (Fr. : Fr.) Donk
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Таксон
(латинско название)

518.
519.
520.
521.

A. sinuosa (Fr. : Fr.) P. Karst.
A. xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden
Climacocystis borealis (Fr. : Fr.) Kotl. & Pouzar
Daedalea quercina (L. : Fr.) Pers.

522.

Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P. Karst.

523.

F. pinicola
f. resupinata (Bourdot) & Galzin)
Domanski, Orlos & Skirg.
F. rosea (Alb. & Schwein. : Fr.) P. Karst.

524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.

538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb. : Fr.) P. Karst.
Phaeolus schweinitzii (Fr. : Fr.) Pat.
Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karst.
Postia caesia (Schrad. : Fr.) P. Karst.
P. ptychogaster (F.Ludw.) Vesterh.
P. stiptica (Pers. : Fr.) Julich
Ganodermataceae
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
Meruliaceae
Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst.
Gloeoporus taxicola (Pers. : Fr.) Gilb. & Rivarden
Meripilus giganteus (Pers. : Fr.) P. Karst.
Phlebia radiata Fr .: Fr.
Ph. tremellosa (Schrad. : Fr.) Burds. & Nakasone .
Rigidoporus sanguinolentum Alb. & Schwein.: Fr.)
Donk
Phanerochaetaceae
Antrodiella hoehnelii (Bres.) Niemalä
A. semisupina (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden
Polyporaceae
Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) Murrill
Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk
Fomes fomentarius (L. : Fr.) J.J. Kickx

Таксон
(българско название)

Дъбова
гъба
Борова
гъба

Розова
гъба

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

праханова

+

праханова

+

праханова

Гъба Швейници
Брезова гъба

семейство
Плоска ганодерма
семейство

+

+

семейство

семейство

Същинска праханова
гъба

Hapalopilus nidulans (Fr. : Fr.) P. Karst.
Lentinus strigosus (Schwein. : Fr.) Fr.
Lenzites betulina (L. : Fr.) Fr.
Neolentinus adhaerens (Alb. & Schwein.: Fr.)
Redhead & Ginns
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Таксон
(латинско название)

547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.

N. lepideus (Fr. : Fr.) Redhead & Ginns
Oligoporus placenta (Fr.) Gilb. & Rivarden
O. ptychogaster (Ludv.) R. & O. Falck
Polyporus badius (Pers.) Schwein.
P. brumalis (Pers. : Fr.) Fr.
P. cilliathus Fr. : Fr.
P. leptocephalus (Jacq. : Fr.) Fr.
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P. Karst.
Trametes gibbosa (Pers. : Fr.) Fr.
T. hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát

557.
558.
559.

T. pubescens (Schumah. : Fr.) Pilát
T. suaveolens (L. : Fr.) Fr.
T. versicolor (L. : Fr.) Lloyd

560.

Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel. : Fr.)
Ryvarden
T. fuscoviolaceum (Ehrenb .: Fr.) Ryvarden
Sparassidaceae
Sparassis crispa (Wulfen : Fr.) Fr.
Russulales
Albatrellaceae
Albatrellus confluens (Alb. & Schwein. : Fr.) Kotl. &
Pouzar
A. cristatus (Schaeff. : Fr.) Kotl. & Pouzar
A. ovinus (Schaeff. : Fr.) Kotl. & Pouzar
A. pes-caprae (Pers. : Fr.) Pouzar
Auriscalpiaceae
Auriscalpium vulgare Gray

561.
562.

563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.

Clavicorona pyxidata (Pers. : Fr.) Doty
Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst.
L. ursinus (Fr.) Kühner
Bondarzewiaceae
Bondarzewia montana (Quèl.) Singer
Heterobasidion annosum (Fr.: Fr.) Bref.
Hericiacea
Dentipellis fragilis (Pers.: Fr.) Donk
Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Gray

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

+
Червен пикнопорус
Влакнеста праханова
гъба

Разноцветна
праханова гъба
+

семейство
Зелчеста гъба
разред
семейство

Овча прахан
Кози крак
семейство
Обикновен
аурискалпиум
Чашеносещ корал
Мечи лентинелус
семейство
Планинска
бондарцевия
Коренова гъба
семейство

+

+

Обикновен корал
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№
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Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

575.

H. flagellum (Scop.) Pers.

Боров корал

576.
577.
578.
579.
580.
581.

Russulaceae
Lactarius aurantiacus (Pers. : Fr.) Gray
L. badiosanguineus Kühner & Romagn.
L. blennius (Fr. : Fr.) Fr.
L. blennius var. viridis (Schrad.) Quèl.
L. camphoratus (Bull. : Fr.) Fr.
L. deliciosus (L.: Fr.) Gray

семейство
Оранжева млечница

582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.

L. deterrimus Gröger
L. fluens Boud.
L. fuliginosus (Fr. : Fr.) Fr.
L. glyciosmus (Fr. : Fr.) Fr.
L. helvus (Fr. : Fr.) Fr.
L. hysginus (Fr. : Fr.) Fr.
L. lignyotus Fr.
L. pallidus (Pers. : Fr.) Fr.
L. picinus Fr.
L. piperatus (L. : Fr.) Pers.
L. pubescens Fr.
L. pyrogalus (Bull. : Fr.) Fr.
L. scrobiculatus (Scop. : Fr.) Fr.
L. sphagneti (Fr.) Neuhoff
L. subdulcis (Pers. : Fr.) Gray
L. torminosus (Schaeff. : Fr.) Pers.
L. uvidus (Fr. : Fr.) Fr.
L. vellereus (Fr. : Fr.) Fr.
L. volemus (Fr. : Fr.) Fr.
L. zonarioides Kühner & Romagn.

602.
603.
604.
605.
606.
607.

Russula adusta (Pers. : Fr.) Fr.
R. aeruginea Fr.
R. albonigra (Krombh.) Fr.
R. alutaceae (Fr. : Fr.) Fr.
R. amethystina Quél.
R. aurea Pers.

608.
609.

R. azurea Bres.
R. badia Quél.

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

Червена
млечница,
Рижика
Смърчова млечница

+

Лютива млечница

Сфатнова млечница
Отровна млечница

Хлебна млечница

Сиво-зелена гълъбка

Аметистова гълъбка
Златисточервена
гълъбка
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Таксон
(латинско название)

610.
611.
612.

R. caerulea Pers. : Fr.
R. claroflava Grove
R. cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.

R. delica Fr.
R. densifolia Gillet
R. emetica (Schaeff. : Fr.) Pers.
R. farinipes Romell
R. fellea (Fr. : Fr.) Fr.
R. firmula Jul. Schaff
R. foetens (Pers .: Fr.) Fr.
R. fragilis (Pers. : Fr.) Fr.
R. grata Britzelm.
R. heterophylla (Fr. : Fr.) Fr.
R. integra (L.) Fr.
R. lutea (Huds. : Fr.) Fr.
R. mustelina Fr.
R. nana Killerm. var. nana
R. nauseosa (Pers.) Fr.
R. nigricans Fr.
R. nitida (Pers. : FR.) Fr
R. ochroleuca (Pers.) Fr
R. olivacea (Schaeff.) Fr

632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.

R. olivaceoviolascens Gillet
R. paludosa Britzelm.
R. persicina Krombh.
R. puellaris Fr.
R. queletii Fr.
R. rhodopoda Zvára
R. rosea Pers.
R. sanguinea (Bull.) Fr.
R. sphagnophilla Kauffman
R. turci Bres.
R. vinosa Lindblad
R. viloleipes Quél.

644.

R. xerampelina (Schaeff.) Fr.
Stereaceae

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

Сиво-виолетова
гълъбка
Бяла гълъбка
Бясна гъба

Воняща гълъбка

Чернееща гълъбка

Червеностъблена
гълъбка

Красива гълъбка

Виолетовопънчеста
гълъбка
Виненочервена
гълъбка
семейство
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№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Жълтеникав стереум

649.

Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray
S. rugosum (Pers.: Fr.) Fr.
S. subtomentosum Pouzar
S. sanguinolentum (Alb. & Schw.: Fr.) Fr.
Thelephorales
Bankeraceae
Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod

650.

Hydnellum aurantiacum (Batsch : Fr.) P. Karst.

651.
652.
653.

661.
662.

H. ferrugineum(Fr. : Fr.) P. Karst.
H. suaveolens (Scop. : Fr.) P. Karst.
Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P. Karst.
Thelephoraceae
Thelephora caryophyllea (Schaeff. : Fr.) Pers.
T. palmata (Scop. : Fr.) Fr.
T. penicillata (Pers. : Fr.) Fr.
T. terrestris Ehrh. ex Fr.
Dacrymycetes
Dacrymycetales
Dacrymycetaceae
Calocera cornea (Batsch : Fr.) Fr.
C. viscosa (Pers. : Fr.) Fr. – Лепкава коралка
Dacrymyces enatus (Berk. & M.A.Curtis)
Massee
D. stillatus Nees. : Fr.
Ditiola radicata (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr.

663.
664.
665.

Tremellomycetes
Tremellales
Tremellaceae
Tremella encephala Pers. : Fr.
T. foliacea Pers. : Fr.
T. mesenterica Retz. : Fr.

645.
646.
647.
648.

654.
655.
656.
657.

658.
659.
660.

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.
+
+

разред
семейство
Саждивосив
болетопсис
Оранжев хиднелум

Ароматен хиднелум
Сърнена рогачка
семейство

клас
разред
семейство

+
Вкореняваща се
дитиола
клас
разред
семейство
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Приложение 1.2.2. Списък на природозащитно-значимите видове макромицети на територията на национален парк „Рила“
№

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско
название)

Ascomycota
Aleuria bicucullata (Boud.) Gillet

Торбести гъби
Двувърха алеурия

2.

Disciotis venosa (Pers.: Fr.) Boud.

3.

Elaphomyces granulatus Fr. : Fr.

4.

Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke

Жилковиден
дисциотис
Зърнест,
Червенокафяв
трюфел
Голяма дипленка

5.

Hydnotrya tulasnei (Ber.) Ber. & Broome

Тюланова
хиднотрия

6.

Leotia lubrica (Scop.: Fr.) Pers.

7.

Mitrula paludosa (L.) P. Karst.

Обикновена
желатинова
шапчица
Блатна митрула

8.

Neotiella albocincta (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.

Бялоопасана
неотиелла

9.

Otidea alutacea (Pers.) Massee

10.

O. onotica (Pers.: Fr.) Fuckel

Сиво-жълто
ушенце
Магарешко

1.

Категория
в
националн
ия Червен
списък

Червена
книга на Р
България

Застрашен
(EN)
Уязвим
(VU)
Критично
Застрашен
(CR)
Застрашен
(EN)
Критично
Застрашен
(CR)
Застрашен
(EN)

+

Критично
Застрашен
(CR)
Критично
Застрашен
(CR)
Уязвим
(VU)
Уязвим

ЗБР

Директ
ива
92/43/

IUCN

Бернска
конвенция

+
+

+
+

+

+

+
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№

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско
название)

11.

Spathularia flavida Pers.: Fr.

12.

Basidiomycota
Agaricus essettei Bon

Базидиални гъби
Клубеновидна
печурка

13.

A. macrocarpus (F.H. Møller) F.H. Møller

14.

Albatrellus pes-caprae (Pers. : Fr.) Pouzar

Едроплодна
печурка
Кози крак

15.

Amylocystis lapponica(Romell) Bondartsev &
Singer ex Singer

16.

Antrodia heteromorpha (Fr. : Fr.) Donk

17.

ушенце
Жълта спатулария

Категория
в
националн
ия Червен
списък
(VU)
Почти
Застрашен
(NT)

Червена
книга на Р
България

Застрашен
(EN)

+

+

Северен
амилоцистис

Застрашен
(EN)
Застрашен
(EN)
Застрашен
(EN)

Arrhenia epichysium (Pers. : Fr.) Redhead,
Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

Хетероморфна
антродия
Сиво-кафява
арения

Застрашен
(EN)
Уязвим
(VU)

18.

A. onisca (Fr. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo
& Vilgalys

Саждивочерна
арения

19.

Auriscalpium vulgare Gray

20.

Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod

Обикновен
аурискалпиум
Саждивосив
болетопсис

Недостатъч
но
данни(DD)
Застрашен
(EN)
Критично
Застрашен

ЗБР

Директ
ива
92/43/

IUCN

Бернска
конвенция

+
+

+

+

+

+
+

201
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

CITES

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

№

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско
название)

21.

Boletus pulverulentus Opat.

Напрашена
манатарка

Категория
в
националн
ия Червен
списък
(CR)
Застрашен
(EN)

22.

. B. rhodoxanthus (Krombh.) Kollenb.

Червено-жълта
манатарка

Уязвим
(VU)

23.

Bondarzewia montana (Quèl.) Singer

24.

Catathelasma imperiale (Quèl.) Singer (Царска
катателазма) – CR

Планинска
бондарцевия
Царска
катателазма

25.

Clavariadelphus pistillaris (L : Fr.) Donk

Обикновена
бухалка

Застрашен
(EN)
Критично
Застрашен
(CR)
Уязвим
(VU)

26.

C. truncatus (Quél.) Donk

27.

.Clavicorona pyxidata (Pers. : Fr.) Doty

Отсеченовърха
бухалка
Чашеносещ корал

28.
29.

Clitocybe maxima (Garrtner. & G. Mey.: Fr.) P.
Kumm.
Clitopilus scyphoides (Fr. : Fr.) Singer

Голяма
миризливка
Копринен
клитопилус

30.

Cortinarius bulliardii (Pers. : Fr.) Fr.

Бюлярдов
паяжинник

Застрашен
(EN)
Критично
Застрашен
(CR)
Уязвим
(VU)
Недостатъч
но
данни(DD)
Застрашен
(EN)

Червена
книга на Р
България

ЗБР

Директ
ива
92/43/

IUCN

Бернска
конвенция

+

+
+

+

+
+

+
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№

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско
название)

Категория
в
националн
ия Червен
списък

31.

. C. violaceus (L. : Fr.) Gray

32.

Ditiola radicata (Alb.& Schwein. : Fr.) Fr.

Виолетов
паяжинник
Вкореняваща
дитиола

33.

Fomitopsis rosea(Alb.& Schwein. : Fr.)P.Karst.

Розов
фомитопсис

34.

. Galerina paludosa (Fr.) Kühner

35.

G. sphagnorum (Pers.: Fr.) Kühner

Торфена
галерина
Сфагнова
галерина

Застрашен
(EN)
Недостатъч
но
данни(DD)
Почти
Застрашен
(NT)
Застрашен
(EN)
Застрашен
(EN)

36.

. Geastrum melanocephalum (Czern.) V.J.
Stanek

Черноглава земна
звезда

Уязвим
(VU)

37.

G. quadrifidum Pers. : Pers.

Четириделна
земна звезда

Застрашен
(EN)

38.

Gomphidius roseus (Fr. : Fr.) Gillet

Розов овчи нос

39.

Gomphus clavatus (Pers. : Fr.) Gray

Виолетова
тръбенка

Уязвим
(VU)
Уязвим
(VU)

40.

Guepinia helvelloides (DC. : Fr.) Fr.

Червена

се

лепкава

Застрашен

Червена
книга на Р
България

ЗБР

Директ
ива
92/43/

IUCN

Бернска
конвенция

+
+

+
+

+

+

+

+
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№

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско
название)

41.

Hericium cirrhatus (Pers.: Fr.) Nikol.

тръбенка
Розово-жълт корал

42.

H. coralloides (Scop.: Fr.) Gray

Обикновен корал

43.

H. flagellum (Scop.) Pers.

Боров корал

44.

Hydnellum aurantiacum (Batsch : Fr.) P. Karst.

Оранжев
хиднелум)

Категория
в
националн
ия Червен
списък
(EN)
Уязвим
(VU)
Почти
Застрашен
(NT)
Застрашен
(EN)
Застрашен
(EN)

Червена
книга на Р
България

45.

H. suaveolens (Scop. : Fr.) P. Karst. (Ароматен
хиднелум) - EN

Ароматен
хиднелум

Застрашен
(EN)

+

46.

Hygrocybe punicea(Fr. : Fr.)P.Kumm.

Тъмночервена
черешова гъба

Застрашен
(EN)

+

47.

. Hygrophorus erubescens (Fr.: Fr.) Fr.

Червенеещ
хигрофорус

Застрашен
(EN)

+

48.

. H. russula (Schaeff.: Fr.) Kauffman

Меднянка

49.

Hypholoma udum (Pers. : Fr.) .) Kühner

Торфена
хифолома

Уязвим
(VU)
Застрашен
(EN)

50.

Lactarius sphagneti (Fr.) Neuhoff

Сфатнова
млечница

Недостатъч
но

ЗБР

Директ
ива
92/43/

IUCN

Бернска
конвенция

+
+

+
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско
название)

51.

Lentinelus ursinus (Fr.) Kühner

Мечи лентинелус

52.

Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein. : Fr.)
Singer

Бял паяжинник

53.

Limacella delicata var.glioderma (Fr.) Gminder

54.

L. guttata (Pers. : Fr.) Konrad & Maubl.

Лепкава
лимасела
Обикновена
лимацела

Застрашен
(EN)
Уязвим
(VU)

55.

Macrotyphula fistulosa
Petersen

Тръбовидна
макротифула

Уязвим
(VU)

56.

Phellinus nigrolimitatus (Romell) Boudarot &
Galzin

Черноивичест
фелинус

Почти
Застрашен
(NT)

57.

Porphyrellus porphyrosporus
Gilber

Пурпурноспорова
манатарка

Уязвим
(VU)

58.

Phylloporus pelletieri (Lev.) Quèl.

Обикновен
филопорус

Застрашен
(EN)

(Holmsk.

:

( Fr. &

Fr.) R.H.

Hök) E.J.

Категория
в
националн
ия Червен
списък
данни(DD)
Критично
Застрашен
(CR)
Застрашен
(EN)

Червена
книга на Р
България

ЗБР

Директ
ива
92/43/

IUCN

Бернска
конвенция

+

+

+

+

+

+
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№

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско
название)

59.

. Phyllotopsis nidulans (Pers. : Fr.) Singer

Оранжева
кладница

60.

Russula amethystina Quél.

Аметистова
гълъбка)

Категория
в
националн
ия Червен
списък
Почти
Застрашен
(NT)
Застрашен
(EN)

Червена
книга на Р
България

61,

R. viloleipes Quél.

Виолетовопънчеста
гълъбка

Уязвим
(VU)

62.

Sparassis crispa (Wulfen : Fr.) Fr.

Зелчеста гъба

+

63.

Strobilomyces strobilaceus (Scop. : Fr.) Berk.

Шишарковидна
манатарка

Застрашен
(EN)
Уязвим
(VU)

64.

Suillus sibiricus (Singer) Singer

Сибирска
масловка

Застрашен
(EN)

+

ЗБР

Директ
ива
92/43/

IUCN

Бернска
конвенция

+

+

+
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Приложение 1.2.3. Списък на стопански-значимите видове макромицети в национален
парк „Рила“
№

Таксон (латинско название)

Таксон
название)

Agaricales

Пластинчати гъби

1.

Armillaria mellea

Обикновена
Фосфорна гъба

2.

Macrolepiota procera

Обикновена сърнела

3.

Marasmius oreades

Обикновена челядинка

Russulales

Млечници

Lactarius deliciosus

Рижика

Boletales

Манатарки

5.

Boletus еdulis

Обикновена манатарка

6.

B. pinophilus

Борова манатарка

7.

B. reticulatus

Дъбова манатарка

4.

(българско

пънчушка,

Масловки
8.

Suillus bovinus

Кравешка масловка

9.

S. granulatus

Зърнеста масловка

10.

S. luteus

Обикновена масловка

Apyllophorales

Непластинчати гъби

11.

Cantharellus cibarius

Пачи крак

12.

C. tubaeformis

Сивожълт пачи крак

13.

Craterellus cornucopoide

Тъбенка

14.

Hydnum repandum

Жълта рогачка

15.

Sarcodon imbricatus

Сърнена рогачка

16.

Albartellus confuens

Кифла, Симиденка

17.

A. ovinus

Овча прахан
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Приложение 1.2.4. Списък на индикаторни видове макромицети в национален парк
„Рила“
Таксон
Индикатор за:
Suillus grevillei
(Елегантна масловка )

Микоризообразуващ партньор на лиственицата.
Индикатор за доброто състояние на съобществата –
културите на този вид.

Galerina paludosa
(Блатна галерина )

Индикатор за торфени хабитати и за наличие на
видове от род Sphagnum. Косвен индикатор за
състоянието на торфищата.

Galerina sphagnorum
( Торфена галерина )

Индикатор за торфени хабитати и за наличие на
видове от род Sphagnum Косвен индикатор за
състоянието на торфищата.

Fomitopsis pinicola
( Розова праханова гъба )

Индикатор за стари смърчови гори
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1.3.

ЛИХЕНИЗИРАНИ ГЪБИ

Димитър Стойков
Въведение
Лишеите са обособена самостоятелна група, представляващи сложна система,
обединяваща най-общо два компонента на самостоятелно съществуващи в природни
условия живи организми, но взаимосвързани в едно цяло, наречено лишеен организъм:
1) т.нар. фикобионт или фотобионт (най-често от групата на водораслите) и 2) т. нар.
микобионт (у нас съставен предимно от торбести гъби). Поради това, че съвременната
класификационна система при лишеите е основана изцяло на гъбния компонент
(микобионта), от специалистите-лихенолози е прието за тях да се използва терминът
„лихенизирани гъби“. Тази група гъби, образуващи лишеи, в голямото си многообразие
е причислена към системата на торбестите гъби – отдел Ascomycota (Lumbsch &
Huhndorf 2010). Останалите гъби се означават съответно като „нелихенизирани гъби“.
В областта на медицината лихенизираните гъби са използвани още от периода на
древните цивилизации (за Европа има такива данни от началото на XV век). Групата
изпълнява важна функция в екосистемите, като участва в процесите на
почвообразуване, напр. чрез разрушаване на скали при отделяне от талусите на
лихенизираните гъби на слаби лишейни киселини (Wirth 1995).
Литературен обзор
Обобщаваща информация за състава и броя на таксоните от лихенизирани гъби
(лишеи) в страната, включително и от региона на НП „Рила“, има в разработките на
Попниколов и Железова (1964) и на Mayrhofer et al. (2005). Като отчетем публикуваната и
достъпна към момента информация за групата, многообразието от лихенизирани гъби
на територията на Рила планина (съгласно флористичната подялба, възприета по
Йорданов и др. 1966) съставлява общо 382 вида, 2 подвида и 5 разновидности.
Съпоставимо с наличната информация за разнообразието от лихенизирани гъби в
другите наши най-високи планини, Рила планина се нарежда на четвърто място по
степен на проученост след тези на Родопите, Пирин и Витоша планини.
В действащия план за управление на НП „Рила“ липсва информация за състава,
разпространението и консервационната значимост на лишеите като цяло. До момента
не бяха известни данни за целенасочени проучвания на лихенизираните гъби и от
резерватните територии. Отделни видове от различни екологични групи (предимно
епифитни, епилитни и епигейни лихенизирани гъби) са посочвани в разработките на
много наши и чуждестранни специалисти-лихенолози (напр. Казанджиев 1900;
Железова 1956, 1960, 1962, 1963; Podpera 1911; Suza 1929; Cretzoiu 1936; Pišút 2001;
Slavíková-Bayerová & Orange 2006; Slavíková-Bayerová & Fehrer 2007) или в монографии,
напр. Мотика, Железова (1962) – за род Usnea; Atanassova & Mayrhofer (2012) – за
семейство Physciaceae. Много видове, сред които и такива, събирани от районите на
Рило-Родопския планински масив, са публикувани в монографската студия на
унгарския лихенолог Dr. Ödon Szatala (Szatala 1930).
В резултат на направения литературен преглед и от наличните данни можем да
заключим, че липсва информация за състоянието на популациите, точна локализация
на местонаходищата, както и актуална информация за стопански важните видове или
за такива със статут на застрашеност на територията на НП „Рила“: 1) консервационно
значими на европейско равнище, напр. белодробния лишей, Lobaria pulmonaria, и 2)
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видове от Закона за лечебните растения и неговите приложения, напр. исландския
лишей (Cetraria islandica).
Белодробният лишей (Lobaria pulmonaria) е вид, силно чувствителен към атмосферно
замърсяване. В Северна Америка, в Европа и у нас, самостоятелно или в комплекс
заедно с представители на пиренокарпни или калициевите лишеи, е добър индикатор
за запазени стари реликтни гори (Stoykov 2015). Има статут на застрашен (EN) в много
от по-ниските части на континентална Европа. Видът е включен в Червените книги на
Дания със статут уязвим (VU), а също така и на Уелс. Фигурира и в Червения списък на
Естония в категория почти застрашен (NT) – Randlane et al. (2008).
Методичен подход на проучване
Теренните проучвания са проведени през периода м. май–м. юли на 2015 година, по
маршрутен метод в различни райони на националния парк „Рила“. Поради скъсените
срокове изследването беше насочено към събиране на материали от лихенизирани
гъби така, че да бъде обхванато максимално пълно разнообразието от местообитания.
Теренът е обхождан по линейни трансекти. Справки за разпространението на някои от
видовете са представени на основата на налични данни в Микологичната Колекция на
ИБЕИ, БАН (SOMF). За някои от видовете са снемани GPS данни от местонаходищата на
терен.
Определянето на събраните образци е извършвано в лабораторни условия с помощта
на определители и монографски студии за лихенизирани гъби, по стандартни методи,
възприети в лихенологичнта практика (Wirth 1995; Dobson 2000, 2011, 2013; Osyczka et al.
2007; Nimis et al. 2009). Събраните и определени материали са документирани
макроскопски и микроскопски посредством дигитален Canon PS A460 и са
съхранявани чрез изсушаване (Hawksworth 1974).
Таксономично разнообразие
Към момента за националния парк са установени общо 251 вида, 3 подвида, 5
разновидности и 3 форми лихенизирани гъби, отнасящи се към 107 рода и 46
семейства. Според възприетата схема, лихенизираните гъби на територията на парка
се отнасят към отдел Ascomycota (подотдел Pezizomycotina, 4 класа, 4 подкласа, 11
разреда). Видовото богатство съставлява около 25% от общия брой видове, известни за
България. Семействaта, установени на територията на НП „Рила“, присъстват със
значителен дял (Фиг. 1) – почти 68% от всички семейства лихенизирани (включително
лихениколни) гъби, познати за страната ни (Mayrhofer et al. 2005; Vondrák 2006; Spier et al.
2008; Ivanov 2010; Lumbsch & Huhndorf 2010). Най-богати на видове са семействата:
Parmeliaceae – 61; Cladoniaceae – 24; Lecanoraceae – 19; Physciaceae – 19; Lecideaceae
– 12; Peltigeraceae – 11 и Verrucariaceae – 10 вида (Фиг. 2). Родовете, представени с наймного видове са: Cladonia – 23; Usnea – 14; Lecanora, Peltigera – 10; Umbilicaria, Pertusaria
и Physcia – 7. Участието на родове от семейства като Lecanoraceae, Lecideaceae,
Parmeliaceae, Physciaceae, Pertusariaceae и Ramalinaceae отразява до голяма степен
планинския характер на лишейната микота. В същото време присъствието на видове от
семействата Cladoniaceae, Peltigeraceae и Verrucariaceae показват сходства с
представители на лишеите от южните области.
Много добре е проученo разнообразието от семействата Parmeliaceae, Cladoniaceae,
Lecanoraceae и Physciaceaе, докато семейства като Acarosporaceae, Candelariaceae,
Megasporaceae,
Pertusariaceae,
Stereocaulaceae
и
Teloschistaceae
(клас
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Lecanoromycetes) остават все още по-слабо изучени. Амфибиалните лихенизирани
гъби (с малки изключения) не са проучвани.
Списък на видовете лихенизирани гъби на територията на национален парк „Рила“ е
представен в Приложение 1.3.1. Таксономичната структура е представена в
Приложение 1.3.5.
Природозащитно-значими таксони
Лихенизираните гъби не са включени в Червена книга на Р. България, нито са защитени
със закон у нас. Голяма част от видовете са с малко известни находища, но това е
резултат предимно от отсъствието на изчерпателни проучвания в страната. Ендемизмът
е слабо разпространен сред лишеите, поради специфичните им екологични
особености (напр. тясната привързаност към точно определени типове субстрати). Като
се добави и отсъствието на адекватни системни проучвания у нас, за ендемити в
България са приети само описаните от страната, нови видове (Воденичаров и др. 1993).
Такива видове на територията на НП „Рила“ не бяха установени. Не можем с достатъчна
сигурност да посочим редки видове, но за такива у нас биха могли да се разглеждат:


указаните в Националната стратегия за опазване на биоразнообразието
(Воденичаров и др. 1993). Тук се отнася видът Icmadophila ericetorum;



видовете с единични находища и с ограничено разпространение (с малко
находища) в България – напр. Ramalina thrausta и Tuckermanopsis chlorophylla;



видове, оценявани като индикатори на атмосферна чистота и запазени стари
гори, напр. Arthonia radiata, Calicium viride, Letharia vulpina (Вълчи лишей), Lobaria
pulmonaria (белодробен лишей), Lobaria scrobiculata, Nephroma laevigatum.

Списък на видовете лихенизирани гъби с природозащитна значимост на територията на
национален парк „Рила“ е представен в Приложение 1.3.2., а списък на картираните
видове е представен в Приложение 1.3.6.
Стопански-значими видове
На територията на парка са установени 3 вида с ограничено стопанско значение:
1. Cetraria islandica (L.) Ach. – Исландски лишей: Разпространен на почва, в дребни
храсталачни съобщества от боровинка, в клековия пояс, или на открито в
планинските части, обикновено над 1000 м н.в., по припечни места или в
разсветлени гори. Включен в Закона за лечебните растения и неговите
приложения. С добри ресурси във високопланинската зона. Тъй като към
момента не бяха установени места, където да е видим обект на събиране, не
може да се изтъкнат конкретни реални заплахи по отношение стабилността на
популациите, съответно на запасите му като цяло.
2. Evernia prunаstri (L.) Ach. – Дъбов лишей: Среща се по кора на широколистни и
иглолистни дървета, вид чувствителен на атмосферни замърсявания. Използва се
като суровина в парфюмерията.
3. Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf – Лъжлива еверния (Боров лишей, Буков лишей):
Разпространен е предимно по кора на иглолистни и широколистни дървета,
като правило в местообитания на бук, смърч, бял бор, мура и ела. Използван в
парфюмерийната промишленост. С много добри ресурси в планинските
райони.
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Списък на видовете лихенизирани гъби с ограничено стопанско значение е даден в
Приложение 1.3.3.
Заплахи за лихенизираните гъби
Те са свързани пряко със заплахите за местообитанията им, уязвими от природни
процеси или човешко влияние, като:


Събиране на лишеи. Нарушение на числеността на индивидите в популациите. С
потенциален характер, свързана е със събирането на исландския лишей
(Cetraria islandica), който е ценна суровина за фармацевтичната индустрия.



Пожари, причиняващи активно изгаряне на съществуваща растителност.
Засягат епифитни (напр. Calicium viride, Chaenotheca chrysocephala, C.
furfuracea, Hypogymnia vittata, Ramalina thrausta, Lobaria pulmonaria, L.
scrobiculata, Tuckermanopsis chlorophylla) и епигейни и видове. Заплахата е от тип
потенциална.



Свличания на дървета (резултат от ветроломи и снеголоми) или на
повърностните почвени словеве (резултат от ерозия) – уязвими са епифитите и
епигейните видове.



Изнасяне на мъртва дървесина – уязвими са видове, развиващи се по мъртва
дървесина или кора на дървета и по клони.



Разсветляване на горите в резултат на горскостопански дейности – уязвими са
епигейни видове и епифити.

Пропуски в познанието
 Липса на системно таксономично проучване на лихенизираните гъби в парка.
Необходимо е целенасочено и системно инвентаризационно и таксономично
проучване на териториите на НП „Рила“ с оглед изясняване на пълния видов
състав на лихенизираните гъби, което е първата и основна предпоставка за
успешното реализиране на дейностите по изучаване и опазване на
разнообразието на лихенизираните гъби.
 Липса на прецизна оценка на степента на застрашеност на видовете. Данните
за много от видовете са непълни и съобщенията за тях се нуждаят от
допълнително проучване, потвърждаване и уточняване. Необходимо е натрупване
на солидно количество информация не само за видовия състав, но и за
разпространението (включително и прецизно локализиране на находищата),
преди да бъде коректно и окончателно уточнен настоящия статус на
застрашеност на лихенизираните гъби на територията на НП „Рила“.
Препоръки за опазване


Необходимост от иницииране на дългосрочна програма за комплексно
инвентаризиране на лишеите на територията на НП „Рила“

Досега не е провеждано комплексно дългосрочно проучване на лихенизираните гъби
на територията на парка. Изясняването на видовия състав е първата и задължителна
предпоставка за всички последващи оценки, норми, режими, условия и препоръки.


Опазване на характерните биотопи, обитавани от лихенизираните гъби
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Едно от основните условия за запазването на разнообразието на лишеите е опазването
на биотопите, обитавани от тях. Лихенизираните гъби са много бавно растяща
организмова група. Листовидните представители могат да нарастват с едва до няколко
милиметра годишно, докато видовете с корест талус нарастват значително по-бавно.
Списък на индикаторните видове лихенизирани гъби на територията на национален
парк „Рила“ е представен в Приложение 1.3.4.
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Приложение 1.3.1. Списък на видовете лихенизирани гъби на територията на
национален парк „Рила“
№
Таксон
Таксон
Потвърдени
(латинско название)
(българско название)
по време на
теренната
работа през
2015 г.
Ascomycota

отдел Торбести гъби

Pezizomycotina
Incertae Sedis

1

Coniocybaceae
Chaenotheca
chrysocephala
(Turner ex Ach.) Th. Fr.

2

C. furfuracea (L.) Tibell

3

C. trichialis (Ach.) Th. Fr.

Златиста главичка

+

Arthoniomycetes
Arthoniales
Arthnoniaceae
4

Arthonia copromya Anzi

5

A. radiata (Pers.) Ach.

+

Chrysotrichaceae
6

Chrysothrix candelaris (L.) J.R.
Laundon

+

Dothideomycetes
Incertae Sedis
Arthopyreniaceae
7

Arthopyrenia analepta (Ach.) A.
Massal.

8

Didymella punctiformis (Massee)
Vain. f. acerina (Hepp) Vain.
Eurotiomycetes
Chaetothyriomycetidae
Verrucariales
Verrucariaceae

9

Catapyrenium cinereum (Pers.)
Körb.

10

Dermatocarpon miniatum (L.) W.
Mann var. cirsodes (Ach.) Zahlbr.
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№
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Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

D. miniatum var. complicatum
(Lightf.) Th. Fr.
11

Endocarpon adscendens (Anzi)
Müll. Arg.

12

Placidium lachneum (Ach.) B.
de Lesd.

13

P. michelii A. Massal.

14

P. squamulosum (Ach.) Breuss

15

Placocarpus
Breuss

16

Staurothele clopimoides (Arnold)
J. Steiner

17

Verrucaria aethiobola Wahlenb.

18

V.
margacea
Wahlenb.

schaereri

(Fr.)

(Wahlenb.)

Lecanoromycetes
Incertae Sedis
Ophioparmaceae
19

Ophioparma
Norman

ventosa

(L.)

Incertae Sedis
Candelariales
Candelariaceae
20

Candelariella vitellina (Hoffm.)
Müll. Arg.

+

Umbilicariales
Umbilicariaceae
21

Umbilicaria
Frey

crustulosa

(Ach.)

22

U. cylindrica (L.) Delise ex Duby

23

U. decussata (Vill.) Zahlbr.

24

U. deusta (L.) Baumg.

+

25

U. microphylla (Laurer) A. Massal

+

+
+
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Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

26

U. proboscidea (L.) Schrad.

27

U. vellea (L.) Hoffm.

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

+

Acarosporomycetidae
Acarosporales
Acarosporaceae
28

Acarospora
Th. Fr.

fuscata

29

A. nitrophila H. Magn.

30

Pleopsidium
Körb.

(Schrad.)
+

flavum

(Bellardi)

Lecanoromycetidae

31

2.

Incertae Sedis

3.

Fuscideaceae

Orphniospora
moriopsis
Massal.) D. Hawksw.

(A.

Lecideaceae
32

Bellemerea alpina (Sommerf.)
Clauzade & Cl. Roux

33

B.
cinereorufescens
Clauzade & Cl. Roux

34

Lecidea confluens (Weber) Ach.

35

L. lapicida
Lapicida

36

L. lithophila (Ach.) Ach.

37

L. promisqua Nyl.

38

L. tesselata Flörke

39

Lecidoma demissum (Rutstr.)
Gotth. Schneid. & Hertel

40

Porpidia
albocaerulescens
(Wulfen) Hertel & Knoph

41

P. flavocaerulescens (Hornem.)
Hertel & A.J. Schwab

(Ach.)

(Ach.)

Ach.

var.
+
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42

P. glaucophaea (Körb.) Hertel &
Knoph

43

P. macrocarpa (DC.) Hertel &
A.J. Schwab

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

+

Rhizocarpaceae
44

Rhizocarpon
Rabenh.

45

R.
badioatrum
Spreng.) Th. Fr.

46

R. distinctum Th. Fr.

47

R. georgaphicum (L.) DC.

48

R. hochstetteri (Körb.) Vain.

+

49

R. petraeum (Wulfen) A. Massal.

+

4.

alpicola

(Anzi)

(Flörke

ex
+

Географски лишей

+

Lecanorales

Catillariaceae
50

Sporastatia testudinea (Ach.) A.
Massal.
Cladoniaceae

51

Cladonia amaurocraea (Flörke)
Schaer.

52

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.
C.
arbuscula
(Sandst.) Burgaz

subsp.

mitis

53

C. carneola (Fr.) Fr.

54

C. cenotea (Ach.) Schaer.

55

C. chlorophaea
Sommerf.) Spreng.

56

C. coccifera (L.) Willd.

57

C. confusa R. Sant. f. confusa

58

Cladonia
Spreng.

59

C. crispata (Ach.) Flot.
cetrariiformis (Delise) Vain.

(Flörke

coniocraea

ex
+
+

(Flörke)
+
var.
+
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60

C. deformis (L.) Hoffm.

61

C. digitata (L.) Hoffm.

62

C. ecmocyna Leight.

63

C. floerkeana (Fr.) Flörke

64

C. furcata (Huds.) Schrad.

+

65

C. gracilis (L.) Willd.

+

C. gracilis subsp.
(Wulfen) Vain

+

elongata

66

C. macilenta Hoffm.

67

C. macrophyllodes Nyl.

68

C. pleurota (Flörke) Schaer.

69

C. pyxidata (L.) Hoffm.

70

C. rangiferina (L.) F.H. Wigg.

71

C. subulata (L.) Weber ex F.H.
Wigg.

72

C. sulphurina (Michx.) Fr.

73

C. uncialis (L.) Weber ex F.H.
Wigg. subsp. uncialis

74

Pycnothelia
Dufour

papillaria

+

+
Еленов лишей

+

(Ehrh.)

Lecanoraceae
75

Bryonora castanea (Hepp) Poelt

76

Calvitimela aglaea (Sommerf.)
Hafellner

77

C. armeniaca (DC.) Hafellner

78

Carbonea
distans
(Kremp.)
Hafellner & Obermayer

79

Lecanora
Hepp

80

L. albella (Pers.) Ach.

81

L. carpinea (L.) Vain.

82

L. circumborealis Brodo & Vitik.

aff.

aitema

(Ach.)
+
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83

L. glabrata (Ach.) Malme

84

L. intricata (Ach.) Ach.

+

85

L. polytropa (Ehrh. Ex Hoffm.)
Rabenh.

+

86

L. pulicaris (Pers.) Ach.

+

87

L. subintricata (Nyl.) Th. Fr.

88

L. varia (Hoffm.) Ach.

+

89

Lecidella elaeochroma (Ach.)
M. Choisy

+

90

L. euphorea (Flörke) Hertel

91

Protoparmeliopsis
(Schreb.) M. Choisy

92

Rhizoplaca
Zopf

93

R. melanophthalma (Ramond)
Leuckert & Poelt

chrysoleuca

muralis
+
(Sm.)

Mycoblastaceae
94

Tephromela
Hafellner

atra

(Huds.)

Parmeliaceae
95

Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A.
Massal.

96

Bryoria capillaris (Ach.) Brodo &
D. Hawksw.

97

B. chalybeiformis (L.) Brodo & D.
Hawksw.

98

B. fuscescens (Gyeln.) Brodo &
D. Hawksw.

99

B. implexa (Hoffm.) Brodo & D.
Hawksw.

100

B. subcana (Nyl. Ex Stizenb.)
Brodo & D. Hawksw.

101

Brodoa
Goward

intestiniformis

+

+

+

(Vill.)
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102

Cetraria aculeata (Schreb.) Fr.

+

103

C. ericetorum Opiz

104

C. islandica (L.) Ach.

105

C. muricata (Ach.) Eckfeldt

106

C. sepincola (Ehrh.) Ach.

107

Cornicularia
normoerica
(Gunnerus) Du Rietz

108

Evernia divaricata (L.) Ach.

109

Evernia prunastri (L.) Ach.

110

Flavocetraria cucullata (Bellardi)
Kärnefelt & Thell

+

111

F. nivalis (L.) Kärnefelt & Thell

+

112

Hypogymnia austerodes (Nyl.)
Räsänen

113

H. physodes (L.) Nyl.

114

H. tubulosa (L.) Hue

115

H. vittata (Ach.) Parrique

116

Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F.
Meyer

117

Letharia vulpina (L.) Hue

118

Melanelia hepatizon (Ach.) Thell

119

M. stygia (L.) Essl.

120

M. subaurifera (Nyl.) Essl.

121

Melanelixia fuliginosa (Fr. Ex
Duby) O. Blanco, A. Crespo,
Divakar, Essl., D. Hawksw. &
Lumbsch

+

122

Melanelixia glabra (Schaer.) O.
Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl.,
D. Hawksw. & Lumbsch

+

123

Melanohalea exasperatula (Nyl.)
O. Blanco, A. Crespo, Divakar,
Essl., D. Hawksw. & Lumbsch

Исландски лишей

+
+

+
Дъбов лишей (Дъбова
еверния, Дъбов мъх)

+

+
Тръбовидна хипогимния

+

Вълчи лишей
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124

Montanelia sorediata (Ach.)
Divakar, A. Crespo, Wedin & Essl.

125

Parmelia omphalodes (L.) Ach.

126

P. saxatilis (L.) Ach.

+

127

P. sulcata Taylor

+

128

Parmeliella
Müll. Arg.

129

Parmelina carporrhizans (Taylor)
Poelt & Vězda

130

P. tiliacea (Hoffm.) Hale

131

Parmeliopsis ambigua (Wulfen)
Nyl.

132

Platismatia glauca (L.) W.L. Culb.
& C.F. Culb.

133

Protoparmelia
Hafellner

134

Pseudephebe pubescens (L.) M.
Choisy

135

Pseudevernia
Zopf

triptophylla

badia

(Ach.)

+

(Hoffm.)

furfuracea

(L.)

P. furfuracea var. ceratea (Ach.)
D. Hawksw.
136

Tuckermanopsis
(Willd.) Hale

137

Usnea anatolica Motyka

138

U. capillaris Motyka

139

U. ceratina Ach.

140

U. chaetophora Stirt.

141

U. filipendula Stirt.

142

U. glabrescens (Vain.) Vain.

143

U. hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg.

144

U. intermedia (A. Massal.) Jatta

145

U. lapponica Vain.

Лъжлива еверния (Боров
лишей, буков лишей)

+

Лъжлива еверния

+

chlorophylla
+

+

+
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146

U. longissima Ach.

147

U. rigida (Ach.) Röhl.

148

U. rugulosa Vain.

149

U. scabrata Nyl.

150

U. substerilis Motyka

151

Vulpicida juniperinus (L.) J.-E.
Mattsson & M.J. Lai

152

Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E.
Mattsson & M.J. Lai

153

Xanthoparmelia
(Ach.) Hale

154

Xanthoparmelia pulla (Ach.) O.
Blanco, A. Crespo, Elix, D.
Hawksw. & Lumbsch

155

Xanthoparmelia
(Gyeln.) Hale

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

+

conspersa

+

somloensis

Pilocarpaceae
156

Micarea sylvicola (Flot.) Vězda &
V. Wirth

157

M. nitschkeana (J. Lahm ex
Rabenh.) Harm.
Psoraceae

158

Protomicarea limosa Ach.
Ramalinaceae

159

Bacidia beckhausii Körb.

160

Lecania dubitans (Nyl.) A.L. Sm.

161

Ramalina capitata (Ach.) Nyl.

162

R. carpatica Körb.

163

R. farinacea (L.) Ach.

+

164

R. thrausta (Ach.) Nyl.

+

165

Toninia
Massal.

squalida

(Ach.)

A.

Sphaerophoraceae
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Sphaerophorus fragilis (L.) Pers.
Stereocaulaceae

167

Stereocaulon alpinum Laurer

168

S. paschale (L.) Hoffm.

169

Lepraria celata Slav.-Bay.

170

L. caesioalba (de Lesd.) J.R.
Laundon

171

L. granulata Slav.-Bay.

172

L. aff. humida
Orange

173

L. incana (L.) Ach.

+

174

L. neglecta (Nyl.) Lettau

+

Slav.-Bay.

+

&

Peltigerales
Collemataceae
175

Collema flaccidum (Ach.) Ach.

176

C. nigrescens (Huds.) DC.
Lobariaceae

177

Lobaria
Forssell

amplissima

(Scop.)

178

L. pulmonaria (L.) Hoffm.
papillaris (Delise) Hue

179

L. scrobiculata (Scop.) DC.

f.
Белодробен лишей

+
+

Nephromataceae
180

Nephroma parile (Ach.) Ach.

181

N. resupinatum (L.) Ach.
Pannariaceae

182

Protopannaria
pezizoides
(Weber) P.M. Jørg. & S. Ekman
Peltigeraceae

183

Peltigera aphthosa (L.) Willd.

184

P. canina (L.) Willd.

+
Кучешки лишей

+
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185

P. didactyla (With.) J.R. Laundon

186

P. horizontalis (Huds.) Baumg.

187

P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln.

188

P. malacea (Ach.) Funck

+

189

P. polydactylon (Neck) Hoffm.

+

190

P.
praetextata
Sommerf.) Zopf

191

P. rufescens (Weiss) Humb.

192

P. venosa (L.) Hoffm.

+

193

Solorina crocea (L.) Ach.

+

(Flörke

+

ex

Placynthiaceae
194

Polychidium
Gray

muscicola

(Sw.)
+

Vahliellaceae
195

Vahliella leucophaea
P.M. Jørg.

(Vahl)

Teloschistales
Physciaceae
196

Anaptychia ciliaris (L.) Körb.

197

Amandinea punctata (Hoffm.)
Coppins & Scheid.

+

198

Calicium viride Pers.

+

199

Phaeophyscia
(Körb.) Moberg

200

P. sciastra (Ach.) Moberg

201

Physcia adscendens H. Olivier

202

P. aipolia (Ehrh. еx Humb.) Fürnr.

203

P. albinea (Ach. Nyl.

204

P. dubia (Hoffm.) Lettau

205

P. stellaris (L.) Nyl.

206

P. subalbinea Nyl.

endococcina
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207

P. tenella (Scop.) DC.

208

Physciella chloantha (Ach.) Essl.

209

Physconia distorta (With.) J.R.
Laundon

210

P. muscigena (Ach.) Poelt

211

P. perisidiosa (Erichsen) Moberg

212

Rinodina milvina (Wahlenb.) Th.
Fr.

+

213

R. sophodes (Ach.) A. Massal.

+

214

R. turfacea (Wahlenb.) Th. Fr.

+

Тeloschistaceae
215

Caloplaca
ammiospila
(Wahlenb.) H. Olivier

216

C. cerina (Ehrh. Ex Hedw.) Th. Fr.
var. cerina (Hedw.) Th.Fr.

217

C. ferruginea (Huds.) Th. Fr.

218

Xanthoria fallax (Hepp) Arnold

219

X. elegans (Link) Th. Fr.

220

X. polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex
Rieber
Ostropomycetidae
Incertae Sedis
Arthrorhaphidaceae

221

Arthrorhaphis
Poelt

citrinella

(Ach.)

Hymeneliaceae
222

Ionaspis lacustris (With.) Lutzoni
Ophioparmaceae

223

Ophioparma
Norman

ventosa

(L.)

Protothelenellaceae
224

Thrombium

epigaeum

(Pers.)
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Wallr.
Schaereriaceae
225

Schaereria fuscocinerea (Nyl.)
Clauzade & Cl. Roux
Baeomycetales
Baeomycetaceae

226

Baeomyces
Rebent.

rufus

(Huds.)
+

Trapeliaceae
227

Placynthiella uliginosa (Schrad.)
Coppins & P. James

228

Trapeliopsis granulosa (Hoffm.)
Lumbsch

229

Xylographa minutula Körb.

+

230

X. parallela (Ach.: Fr.) Fr.

+

Ostropales
Coenogoniaceae
231

Coenogonium
(Dillwyn) A.L. Sm.

ebeneum

Graphidaceae
232

Graphis scripta (L.) Ach.

Писмовиден лишей

233

Diploschistes muscorum (Scop.)
R. Sant.

234

D. scruposus (Schreb.) Norman

+

+

Gyalectaceae
235

Gyalecta
Schaer.

foveolaris

(Ach.)

Porinaceae
236

Pseudosagedia aenea (Wallr.)
Hafellner & Kalb.

237

P. chlorotica (Ach.) Hafellner &
Kalb

+

Pertusariales
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Icmadophilaceae
238

Icmadophila
Zahlbr.

239

Thamnolia
Schaer.

ericetorum
vermicularis

(L.)
(Sw.)
+

Megasporaceae
240

Aspicilia cinerea (L.) Körb.

241

A. laevata (Ach.) Arnold

242

Lobothallia
Hafellner

melanaspis

+

(Ach.)

Ochrolechiaceae
243

Ochrolechia
(Wulfen) Zahlbr.

alboflavescens

244

O. parella (L.) A. Massal.

+

Pertusariaceae
245

Pertusaria albescens (Huds.) M.
Choisy & Werner

246

P. alpina Hepp ex H.E. Ahles

247

P. amara (Ach.) Nyl.

248

P. flavida (DC.) J.R. Laundon

249

P. lactea (L.) Arnold

+

250

P. leioplaca DC.

+

251

P. oculata (Dicks.) Th. Fr.

+

+
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Приложение 1.3.2. Списък на природозащитно-значимите таксони лихенизирани гъби
на територията на национален парк „Рила“
№

1.

Таксон

Таксон

(латинско название)

(българско
название)

5.

Ascomycota

Отдел Торбести гъби

6.

Lecanoromycetes

7.

Icmadophilaceae

НСОБР

Icmadophila ericetorum
(L.) Zahlbr.
8.

2.

IUCN

+

Lobariaceae

Lobaria pulmonaria (L.)
hoffm.

Белодробен лишей

+

Parmeliaceae
3.

Usnea longissima Ach.

+

Приложение 1.3.3. Списък на стопански-значимите видове лихенизирани гъби в
национален парк „Рила“
№

Таксон (латинско название)

Таксон
название)

(българско

1.

Cetraria islandica (L.) Ach.

Исландски лишей

2.

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf

Лъжлива еверния (Боров
лишей, Буков лишей)

3.

Evernia prunаstri (L.) Ach.

Дъбов
лишей
(Дъбова
еверния, Дъбов мъх)

Приложение 1.3.4. Списък на индикаторни видове лихенизирани гъби на територията
на национален парк „Рила“
Таксон
Индикатор за:
Calicium viride
Стари гори
Chaenotheca chrysocephala
Стари гори
Graphis scripta
Стари гори
Hypogymnia tubulosa
Липса на въздушно замърсяване
Hypogymnia physodes
Иглолистни гори
Letharia vulpina

Стари гори
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Таксон
Lobaria pulmonaria
Lobaria scrobiculata
Nephroma laevigatum
Pertusaria albescens
Pertusaria flavida
Pertusaria leioplaca
Platismatia glauca
Pseudevernia furfuracea
Pyrenula nitida
Ramalina thrausta
Tuckermanopsis chlorophylla
Usnea filipendula
Vulpicida pinastri
Xylographa parallela

Индикатор за:
Стари гори, по-висока влажност на средата
Стари гори, по-висока влажност на средата
Стари гори
Стари гори
Стари гори
Стари гори
Иглолистни гори
Иглолистни гори
Стари гори
Стари гори
Иглолистни гори
Стари гори
Иглолистни гори, Стари гори
Стари гори
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Приложение 1.3.5 Разпределение на лихенизираните гъби в национален парк „Рила“ според тaксономичната си принадлежност
Класове
Подкласове
Разреди
Семейства
Родове Видове
Coniocybaceae
Incertae Sedis
1
3
Arthoniomycetes
Arthoniales
Arthoniaceae
1
2
Arthoniales
Chrysotrichaceae
1
1
Dothideomycetes
Arthopyreniaceae
Incertae Sedis
2
2
Eurotiomycetes
Chaetothyriomycetidae Verrucariales
Verrucariaceae
7
10
Lecanoromycetes
Ophioparmaceae
Incertae Sedis
1
1
Candelariales
Candelariaceae
1
1
Umbilicariales
Umbilicariaceae
1
7
Acarosporomycetidae
Acarosporales
Acarosporaceae
2
3
Lecanoromycetidae
Fuscideaceae
Incertae Sedis
1
1
Lecideaceae
Incertae Sedis
4
12
Rhizocarpaceae
Incertae Sedis
1
6
Lecanorales
Catillariaceae
1
1
Lecanorales
Cladoniaceae
2
24
Lecanorales
Lecanoraceae
7
19
Lecanorales
Mycoblastaceae
1
1
Lecanorales
Parmeliaceae
26
61
Lecanorales
Pilocarpaceae
1
2
Lecanorales
Psoraceae
1
1
Lecanorales
Ramalinaceae
4
7
Lecanorales
Sphaerophoraceae 1
1
Lecanorales
Stereocaulaceae
2
8
Peltigerales
Collemataceae
1
2
Peltigerales
Lobariaceae
1
3
Peltigerales
Nephromataceae
1
2
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Подкласове

Ostropomycetidae

4

4

Разреди
Peltigerales
Peltigerales
Peltigerales
Peltigerales
Teloschistales
Teloschistales
Incertae Sedis
Incertae Sedis
Incertae Sedis
Incertae Sedis
Incertae Sedis
Baeomycetales
Baeomycetales
Ostropales
Ostropales
Ostropales
Ostropales
Pertusariales
Pertusariales
Pertusariales
Pertusariales
11

Семейства
Pannariaceae
Peltigeraceae
Placynthiaceae
Vahliellaceae
Physciaceae
Teloschistaceae
Arthrorhaphidaceae
Hymeneliaceae
Ophioparmaceae
Protothelenellaceae
Schaereriaceae
Baeomycetaceae
Trapeliaceae
Coenogoniaceae
Graphidaceae
Gyalectaceae
Porinaceae
Icmadophilaceae
Megasporaceae
Ochrolechiaceae
Pertusariaceae
46
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Родове
1
2
1
1
8
2
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
2
2
1
1
107

Видове
1
11
1
1
19
6
1
1
1
1
1
1
4
1
3
1
2
2
3
2
7
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Разпределение на семействата

32,3
67,7

НП ,,Рила”

Неприсъстващи в НП

Фиг. 1. Процентно участие на установените семейства лихенизирани гъби на
територията на НП ,,Рила” (67,7%), съотнесено спрямо оставащия дял на другите
торбести лихенизирани и лихениколни гъби от страната, неприсъстващи в парковата
територия (32,3%).

Брой видове

Parmeliaceae
Cladoniaceae
Lecanoraceae

7

7

7 6

Physciaceae

6

8

Lecideaceae

61

Verrucariaceae

10
11
12

Peltigeraceae
Stereocaulaceae

19

24
19

Umbilicariaceae
Ramalinaceae
Pertusariaceae
Rhizocarpaceae
Teloschistaceae
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Фиг. 2. Видово богатство на семействата от лихенизирани гъби, представени на
територията на НП „Рила“ с общо 197 вида (около 79% от установения общ брой
видове).

Приложение 1.3.6. Списък на видове с консервационна значимост в НП „Рила“ с
картирани находища
Calicium viride
Chaenotheca chrysocephala (Златиста главичка)
Cetraria islandica (Исландски лишей)
Lobaria pulmonaria (Белодробен лишей)
L. scrobiculata
Pertusaria amara
Ramalina thrausta
Solorina crocea
Stereocaulon alpinum
Tuckermanopsis chlorophylla
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2. ВИСШИ РАСТЕНИЯ
2.1.

МЪХОВЕ

Автори: Райна Начева, Анна Ганева
Основни източници на информация
Първите научни публикации с данни за видовото разнообразие на мъховете в Рила
планина датират от началото на 20 в., когато започва и изучаването на българската
мъхова флора. Хорологична информация е публикувана както от чуждестранни
изследователи като Velenovsky (1902) и Podpéra (1911), така и от български – Петков
(1908) и Арнаудов (1911), поставил началото на изучаването на българската мъхова
флора.
През 60-те години на 20 в. поредица от проучвания водят до обогатяване на списъка от
мъхове в Рила, като някои от регистрираните видове се съобщават за първи път от
територията на България (Simon & Vajda 1959; Vajda 1960; Стефанов, Петров 1962; Kuc et
al. 1965; Петров 1963, 1966; Šmarda 1970; Стефанов 1971).
През 1975 г. излиза публикацията на Meinunger с кратка хорологична информация за
мъховете, включително и данни от Рила (Meinunger 1975). През същата година е
публикуван първият и единствен досега „Определител на мъховете в България“ (Петров
1975), обобщаващ всичко известно до момента за видовия състав и разпространението
на мъховете в България, като включва и нови за Рила видове мъхове.
Следващият период на по-интензивни проучвания, вкл. и в Рила обхваща периода 1996–
2009 г. (Petrov & Ganeva 1996; Ganeva 1996, 2002; Ganeva & Düll 1999; Blockeell et al. 2006;
Lüth 2007; Natcheva 2005, 2007; During 2008). Натрупват се нови данни за видовото
богатство в планината, записването на събраната хорологична информация става все
по-точно с прилагането на GPS устройства за регистриране на пространствени данни.
Започва и по-целенасочено изследване на територията на планината по отношение на
богатството от мъхове. В този период е осъществено и по-цялостно системно проучване
на мъховата флора на резерват „Парангалица“, като някои от видовете са използвани и
за оценка на химичния състав на въздуха (Ganeva 1997, 1998a).
През 2000 г. излиза сборник за биоразнообразието в НП „Рила“, послужил за основа на
разработване на плана за управление на защитената територия. В този сборник е
включена и статия за мъховете в парка (Ganeva 2000). Основните сборове са от
районите на Седемте Рилски езера, х. Мальовица, Маломальовишки езера, х. Грънчар,
х. Вада, х. Ловна, ез. Паницата, х. Мусала и вр. Мусала, горното течение на р.
Скакавица, край Урдина река. Богатството от мъхове – по литературни данни и от
теренните проучвания, е оценено на 281 вида.
Нови данни за видовото разнообразие от мъхове могат да се намерят и в пуликации,
насочени към екологични проучвания, като оценка на водната мъхова растителност по
поречието на р. Искър и нейните притоци (Papp et al. 2006) и фитоценологичните
изследвания във високопланинската част на Рила (Roussakova 2000, Russakova & Ganeva
2001) на влажни зони в България, вкл. в Рила (Hájková et al. 2007a, b).
НП „Рила“ е сравнително добре проучен по отношение на видовото разнообразие на
мъховете. Недостатъчно добре проучено остава разпространеието и екологията на
редица видове, включително и повечето видове с консервационно значение, както и
тези, обитаващи торфища и скални местообитания в зоните около дълго задържащи се
снежници. Показателен пример е намирането на няколко вида (Lüth 2007; Natcheva
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2007, както и по време на работата по настоящия план за управление), които до сега на
бяха намирани в парка (Tayloria lingulata, Sphagnum subfulvum и S. magellanicum), а
някои от тях са нови и за България (Dichelyma falcatum и Tayloria serrata). Тези групи
следва да бъдат обект на бъдещи проучвания и мониторинг, особено като се има
предвид тяхната уязвимост към промените на климата и антропогенни въздействия.
Методичен подход на проучване
За проучване на мъховата флора на националния парк е използван трансектен метод,
като при подбирането на трансектите се целеше да се покрие максимално
разнообразието от микроместообитания. Събрани бяха представителни мъхови проби
за определени в камерални условия. Образци от всички установени видове са внесени
в бриологичната сбирка на хербариума на ИБЕИ-БАН (SOM).
Номенклатурата следва Ros & al. (2007) за чернодробните и Hill & al. (2006) за листнатите
мъхове.
Таксономично разнообразие
На територията на НП „Рила“ се срещат общо 313 вида мъхове, което е 42% от общия
брой видове за страната. От тях 227 са листнатите мъхове (отдел Bryophyta) и 86 вида са
чернодробните мъхове (отдел Marchantiophyta). Мъховете са представени от 127 рода и
59 семейства (74% от семействата за страната).
Петте най-богати на видове семейства са Brachytheciaceae (15), Grimmiaceae (25),
Mniaceae (17), Scapaniaceae (29) и Sphagnaceae (19). Петте най-богти на видове родове
са Dicranum (9), Grimmia (14), Sciuro-hypnum (5), Sphagnum (19) и Scapania (10).
НП „Рила“ е сравнително добре проучен по отношение на видовото разнообразие на
мъховете. Недостатъчно добре проучено остава разпространеието и екологията на
редица видове, включително и повечето видове с консервационно значение, както и
тези, обитаващи торфища и скални местообитания в зоните около дълго задържащи се
снежници. Показателен пример е намирането на няколко вида, които до сега на бяха
намирани в парка, както и на нови за България видове.
Таксономично най-богати са зоните от парка, разположени над 1800 м надм. в. – пояса
на клека и над него. Причината за това е разнообразието от местообитания и
микроместообитания за мъховете, както и тяхната особено висока степен на
запазеност. Богати на видове са и старите смърчови гори (особено в резерватните
територии), които предлагат на мъховете разнообразни субстрати и подходящ
микроклимат.
Списък на видовете мъхове на територията на национален парк „Рила“ е представен в
Приложение 2.1.1.
Природозащитно-значими таксони
НП „Рила“ е защитена територия с изключителна висока консервационна значимост по
отношение на мъховете. Общият брой видове с природозащитно значение е 83. Те са
разпределени в 30 семейства. Най-богатите на природозащитно-значими видове
семейства са Brachytheciaceae (3), Grimmiaceae (8), Hypnaceae (4), Scapaniaceae (5) и
Sphagnaceae (19) и родовете Sciuro-hypnum (3), Grimmia (5), Marsupella (3), Hypnum (3) и
Sphagnum (19). В националния Червен списък (Natcheva & al. 2006) са включени 66 вида,
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от които 2 с категорията Критично застрашен (CR), 7 Застрашен (EN), 46 Уязвим (VU), 7
Почти застрашен (NT), 1 Недостатъчно данни (DD), 3 Няма оценка (NE). В Червена книга
на Р България (2015) са включени 15 вида. Защитени видове, включени в Приложение 2 на
ЗБР са 2 вида, а в Приложение 2а – 19 вида (всички видове от р. Sphagnum). Същите са
включени и в Директива 92/43/ и Бернската конвенция. Шест вида са включени в
европейския Червен списък на мъховете (ECCB 1995) – 2 с категорията Регионално
застрашен (RT), 2 Уявим (V), един Рядък (R) и един Недостатъчно проучен (K). Обект на
мониторинг от Нацоналната система за мониторинг на биоразнообразието са 3 вида.
Новите за мъховата флора видове, които са установени на територията на националния
парк след 2006 г. (когато излиза Червения списък на мъховете в България, Natcheva & al.
2006) нямат категория на застрашеност поради изискването на IUCN да минат поне 10
години от регистрирането на даден вид преди той да бъде оценен, предвид
необходимостта от натрупването на нови данни за него. Въпреки че към момента
формално не са оценени, тези видове очевидно имат силно ограничено
разпространение и са силно уязвими. Това са Tayloria lingulata, T. serrata, Dichelyma
falcatum и Scorpidium cossonii.
Списък на видовете мъхове с природозащитна значимост на територията на
национален парк „Рила“ е представен в Приложение 2.1.2.
Заплахи
На територията на националния парк са регистрирани или прогнозирани следните
заплахи за мъховото разнообразие:
A04.01.01 (интензивна паша на едър рогат добитък) – отразява се изключително
неблагоприятно
върху
торфищните
видове
поради
утъпкването
и
еутрофикацията. Eдинственото находище в България и на територията на НП
Рила на Meesia longiseta, вид, който е включен в ЗБР и Директива 92/43, е обект
на интензивна паша и състоянието на местообитанието е силно влошено.
G01.02 (ходене, конна езда и немоторизирани превозни средства) – интензивното
използване на туристическите пътеки за колоездене се отразява
неблагоприятно на видовете, които са привързани към оголена почва с
умерено утъпкване. Такъв вид е Buxbaumia aphylla, застрашен вид, който се
среща върху почва по умерено утъпкани пътеки над Боровец.
H01.03 (друго замърсяване на повърхностни води от точкови източници) – замърсяване на
водите в околностите на хижи.
J01 (пожари и гасене на пожари) – освен директното унищожаване на индивидите и
техните местообитания, пожарите предизвикват промени в хода на сукцесията,
което се отразява неблагоприятно върху мъховото разнообразие. Особено
чувствителни са видовете в горски и торфищни местообитания.
K01.01 (ерозия) и K01.02 (затлачване) – тези два фактора причиняват деградация на някои
торфища, в които се срещат консервационно значими видове (напр.
торфището над х. Заврачица в източното подножие на Янчов връх).
K01.03

(изсъхване) – наблюдава се в част от
консервационно значими видове мъхове.

торфищата

и

засяга

редица

L07 (буря, циклон) – под формата на ветроломи и снеголоми, този фактор се отразява
особено неблагоприятно върху горските видове мъхове.
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M01.01 (изменения на температурата (напр. повишаване на температурите и
екстремните стойности)) и M01.02 (суша и намаляване на валежите) –
отразяват се наблагоприятно на популациите на аркто-алпийските и някои
бореални видове мъхове, които са особено чувствителни към повишаване на
температурите и засушаването.
Видове, предмет на специални мерки
Тъй като опазването на мъховете е свързано основно с опазването на техните
местообитания, предмет на специални мерки следва да бъдат торфищата,
приизворните участъци над 1800 м надм. в. и скалните местообитания, където се
задържат дълго време снежни преспи. Голяма част от видовете, които се срещат в тези
местообитания имат висока консервационна стойност и са изключително чувствителни
към климатичните промени и антропогенни влияния. Мерките, които е необходимо да
бъдат предприети са мониторинг на популациите на консервационно значимите видове
в изброените местообитания, мониторинг на самите местообитания и мерки, свързани
с възстановяването на конкретни торфища, в които се наблюдава нарушаване на
водния режим.
Списък на индикаторните видове мъхове на територията на национален парк „Рила“ е
представен в Приложение 2.1.3.
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Приложение 2.1.1. Списък на видовете мъхове на територията на национален парк
„Рила“
№

Таксон

Потвърдени
по
време
на
теренната
работа през 2015
г.

Отдел Bryophyta
Клас Andreaeopsida
Разред Andreaeales
Семейство Andreaeaceae
1.

Andreaea rupestris Hedw.

+

Клас Bryopsida
Разред Bartramiales
Семейство Bartramiaceae
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bartramia hallerana Hedw.

+

B. ithyphylla Brid.

+

Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.

+

P. fontana (Hedw.) Brid.

+

P. rigida Brid.
P. seriata Mitt.

+

P. tomentella Molendo
P. oederianus (Sw.) H.A.Crum & L.E.Anderson
Разред Bryales
Семейство Bryaceae

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bryum algovicum Sendtn. ex Müll.Hal.
B. alpinum With.

+

B. argenteum Hedw.

+

B. capillare Hedw.

+

B. elegans Nees
B. inclinatum (Brid.) Blandow
B. moravicum Podp.

+

B. muehlenbeckii Bruch & Schimp.
B. pallens Sw.

+

B. pallescens Schleich. ex Schwägr.
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Таксон

20.
21.
22.
23.

Потвърдени
по
време
на
теренната
работа през 2015
г.

B. pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. et al.

+

B. turbinatum (Hedw.) Turner

+

Plagiobryum demissum (Hook.) Lindb.
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.
Семейство Mniaceae

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Mnium lycopodioides Schwägr.
M. marginatum (Dicks. ex With.) P.Beauv.

+

M. spinosum (Voit) Schwägr.

+

M. stellare Hedw.

+

Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop.

+

P. undulatum (Hedw.) T.J.Kop.

+

Pohlia annotina (Hedw.) Lindb.
P. cruda (Hedw.) Lindb.

+

P. drummondii (Müll. Hal.) A.L.Andrews
P. elongata Hedw.

+

P. filum (Schimp.) Martesson
P. nutans (Hedw.) Lindb.

+

P. wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews

+

Rhizomnium magnifolium (Horik.) T.J. Kop

+

R. pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop.

+

R. punctatum (Hedw.) T.J.Kop.

+

Разред Buxbaumiales
Семейство Buxbaumiaceae
40.
41.

Buxbaumia aphylla Hedw.

+

B. viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.

+

Разред Dicranales
Семейство Dicranaceae
42.
43.

Dicranella humilis R. Ruthe
D. rufescens (With.) Schimp.
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Таксон

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Потвърдени
по
време
на
теренната
работа през 2015
г.

D. subulata (Hedw.) Schimp.

+

Dicranum bonjeani De Not.

+

D. elongatum Schleich. ex Schwägr.
D. flexicaule Brid.

+

D. fuscescens Turner

+

D. montanum Hedw.
D. muehlenbeckii Bruch & Schimp.
D. scoparium Hedw.

+

D. spadiceum J.E.Zetterst.
D. tauricum Sapiegin

+

Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske
P. longifolium (Hedw.) Loeske

+

Семейство Ditrichaceae
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.

+

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp.

+

Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout.
D. heteromallum (Hedw.) E.Britton

+

D. lineare (Sw.) Lindb.
D. pusillum (Hedw.) Hampe
D. zonatum (Brid.) Kindb.
Семейство Rhabdoweisiaceae

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp.
A. mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp.
Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch & Schimp.
C. polycarpon (Hedw.) Schimp.

+

Dichodontium palustre (Dicks.) M.Stech

+

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.
Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde

+

Kiaeria blyttii (Bruch & Schimp.) Broth.
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Таксон

71.
72.
73.
74.

Потвърдени
по
време
на
теренната
работа през 2015
г.

K. falcata (Hedw.) I.Hagen

+

K. starkei (F.Weber & D.Mohr) I.Hagen
Oncophorus virens (Hedw.) Brid.

+

Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch, Schimp. & W.Gümbel
Разред Diphysciales
Семейство Diphysciaceae

75.

Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr

+

Разред Encalyptales
Семейство Encalyptaceae
76.
77.

Encalypta ciliata Hedw.

+

E. microstoma Bals.-Criv. & De Not.
Разред Grimmiales
Семейство Grimmiaceae

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Grimmia alpestris (F.Weber & D.Mohr) Schleich.

+

G. anomala (Hampe ex Schimp.)
G. caespiticia (Brid.) Jur.
G. donniana Sm.
G. funalis (Schwägr.) Bruch & Schimp.
G. fuscolutea Hook.
G. hartmani Schimp.

+

G. incurva Schwägr.
G. longirostris Hook.
G. montana Bruch & Schimp.
G. pulvinata (Hedw.) Sm.

+

G. ramondii (Lam. & DC) Margad
G. reflexidens Müll. Hal.
G. torquata Drumm.
G. trichophylla Grev.
Hydrogrimmia mollis (Bruch & Schimp.) Loeske
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Таксон

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Потвърдени
по
време
на
теренната
работа през 2015
г.

Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid.
R. canescens (Hedw.) Brid

+

R. heterostichum (Hedw.) Brid

+

R. lanuginosum (Hedw.) Brid

+

R. macounii Kindb.
R. microcarpon (Hedw.) Brid
R. sudeticum (Funck) Bruch & Schimp.

+

Schistidium agassizii Sull. & Lesq.
S. apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp.

+

S. rivulare (Brid.) Podp.

+

Семейство Seligeriaceae
104.
105.

Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp.

+

B. caespiticia (F.Weber & D.Mohr) Müll.Hal.
Разред Hedwigiales
Семейство Hedwigiaceae

106.

Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv.

+

Разред Hypnales
Семейство Amblystegiaceae
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Campylium protensum (Brid.) Kindb.

+

C. stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen

+

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.

+

D. longifolius (Mitt.) Par.
Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W.Jamieson
H. smithii (Sw.) Broth.
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra

+

P. decipiens (De Not.) Ochyra

+

P. falcata (Brid.) Hedenäs
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske

+

Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs

+
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Таксон

118.

Потвърдени
по
време
на
теренната
работа през 2015
г.

S. revolvens (Sw.) Rubers

+

Семейство Anomodontaceae
119.

Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener

+

Семейство Brachytheciaceae
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen

+

Brachythecium rivulare Schimp.

+

B. rutabulum (Hedw.) Schimp.

+

B. salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Schimp.
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout.
Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J.Kop.

+

E. striatum (Hedw.) Schimp.

+

Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob.

+

Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst.

+

Rhynchostegium riparioides (Hedw.) C.E.O.Jensen

+

Sciuro-hypnum latifolium (Kindb.) Ignatov & Huttunen
S. plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen
S. populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen

+

S. reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen

+

S. starkei (Brid.) Ignatov & Huttunen
Семейство Calliergonaceae

135.
136.
137.
138.

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.
Straminergon stramineum (Brid.) Hedenäs

+

Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske

+

W. sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs

+

Семейство Climaciaceae
139.

Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr

+

Семейство Fontinalaceae
140.
141.

Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin

+

Fontinalis antipyretica Hedw.

+
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Потвърдени
по
време
на
теренната
работа през 2015
г.

Семейство Hylocomiaceae
142.
143.
144.
145.
146.
147.

Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M.Fleisch.
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.

+

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.

+

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.
R. squarrosus (Hedw.) Warnst.

+

R. triquetrus (Hedw.) Warnst.

+

Семейство Hypnaceae
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske

+

C. lindbergii (Mitt.) Hedenäs
Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats.

+

Hypnum callichroum Brid.
H. cupressiforme Hedw.

+

H. pallescens (Hedw.) P.Beauv.
H. revolutum (Mitt.) Lindb.
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats.
Семейство Lembophyllaceae

156.

Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov.

+

Семейство Leskeaceae
157.
158.
159.
160.
161.

Lescuraea saxicola (Schimp.) Molendo

+

Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske
P. radicosa (Mitt.) Macoun & Kindb.
P. saviana (De Not.) Latzel

+

Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm

+

Семейство Leucodontaceae
162.
163.
164.

Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.

+

Pterogonium gracile (Hedw.) Sm.
Семейство Neckeraceae
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165.

Потвърдени
по
време
на
теренната
работа през 2015
г.

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee

+

Семейство Plagiotheciaceae
166.
167.

168.
169.
170.

Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats.

+

P. denticulatum (Hedw.) Schimp. var. denticulatum

+

P. denticulatum var. undulatum R.Ruthe ex Geh.

+

P. laetum Schimp.
P. nemorale (Mitt.) A.Jaeger

+

P. succulentum (Wilson) Lindb.
Семейство Pterigynandraceae

171.
172.

Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp.
Pterigynandrum filiforme Hedw.

+

Семейство Rhytidiaceae
173.

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.
Семейство Thuidiaceae

174.

Thuidium philibertii Limpr.
Разред Orthotrichales
Семейство Orthotrichaceae

175.
176.
177.
178.
179.

Orthotrichum diaphanum Brid.
O. gymnostomum Brid.

+

O. rupestre Schleich. ex Schwägr.

+

O. speciosum Nees
O. striatum Hedw.

+

Разред Pottiles
Семейство Pottiaceae
180.
181.
182.
183.
184.

Barbula convoluta Hedw.

+

Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne
Gymnostomum aeruginosum Sm.

+

Oxystegus tenuirostris (Hook. & J.Taylor) A.J.E.Sm.
Syntrichia norvegica F.Weber
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185.
186.
187.
188.
189.

Потвърдени
по
време
на
теренната
работа през 2015
г.

Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr

+

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.

+

Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra

+

Tortula leucostoma R.H.Znder
Tortula subulata Hedw.

+

Разред Rhizogoniales
Семейство Aulacomniaceae
190.

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.

+

Разред Splachnales
Семейство Meesiaceae
191.
192.

Meesia longiseta Hedw.
M. uliginosa Hedw.
Семейство Splachnaceae

193.
194.
195.

Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb.

+

T. serrata (Hedw.) Bruch & Schimp.

+

T. splachnoides (Schleich. ex Schwägr.) Hook.
Разред Timmiales
Семейство Timmiaceae

196.
197.

Timmia austriaca Hedw.
T. bavarica Hessl.
Клас Polytrichopsida
Разред Polytrichales
Семейство Polytrichaceae

198.
199.
200.
201.
202.
203.

Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC.

+

Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv.

+

P. urnigerum (Hedw.) P.Beauv.

+

Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm.

+

P. formosum (Hedw.) G.L.Sm.

+

P. sexangulare (Brid.) G.L.Sm.
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204.
205.
206.
207.

Потвърдени
по
време
на
теренната
работа през 2015
г.

Polytrichum commune Hedw.

+

P. juniperinum Hedw.

+

P. piliferum Hedw.

+

P. strictum Menzies ex Brid.

+

Клас Sphagnopsida
Разред Sphagnales
Семейство Sphagnaceae
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

Sphagnum angustifolium (Russow) C.E.O.Jensen
S. auriculatum Schimp.

+

S. capillifolium (Ehrh.) Hedw.

+

S. centrale C.E.O.Jensen

+

S. compactum Lam. & DC.

+

S. contortum Schultz

+

S. flexuosum Dozy & Molk.

+

S. girgensohnii Russow

+

S. inundatum Russow

+

S. magellanicum Brid.

+

S. platyphyllum (Lindb.) Warnst.

+

S. quinquefarium (Lindb.) Warnst.
S. riparium Ångstr.
S. russowii Warnst.

+

S. squarrosum Crome

+

S. subfulvum Sjors

+

S. subsecundum Nees

+

S. teres (Schimp.) Ångstr.

+

S. warnstorfii Russow

+

Клас Tetraphidopsida
Разред Tetraphidales
Семейство Tetraphidaceae
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227.

Потвърдени
по
време
на
теренната
работа през 2015
г.

Tetraphis pellucida Hedw.

+

Отдел Marchantiophyta
Клас Jungermanniopsida
Разред Jungermanniales
Семейство Antheliaceae
228.

Anthelia juratzakana (Limpr.) Trevis.

+

Семейство Calypogeiaceae
229.
230.
231.
232.

Calypogeia azurea Stotler et Crotz

+

C. integristipula Steph.
C. muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib.

+

C. suecica (Arnell et J.Perss.) Müll.Frib.
Семейство Cephaloziaceae

233.

234.
235.
236.
237.

Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. subsp. bicuspidata

+

C. bicuspidata subsp. lammersiana (Huebener) R.M.Schust.

+

C. catenulata (Huebener) Lindb.
C. lacinulata J.B.Jack. ex Spruce
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.

+

Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dumort.

+

Семейство Gymnomitriaceae
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.

Eremonotus myriocarpus (Carrington) Pearson
Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) Corda

+

Marsupella adusta (Nees emend. Limpr.) Spruce

+

M. brevissima (Dumort.) Grolle
M. emarginata (Ehrh.) Dumort.

+

M. funckii (F.Weber et D.Mohr) Dumort.
M. sphacelata (Grieseke ex Lindenb.) Dumort.
Семейство Jungermanniaceae

245.
246.

Jungermannia atrovirens Dumort.
J. exsertifolia subsp. cordifolia (Dumort.) Váňa
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247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.

Потвърдени
по
време
на
теренната
работа през 2015
г.

J. hyalina Lyell
J. leiantha Grolle

+

J. obovata Nees
J. pumila With.
J. sphaerocarpa Hook.
Nardia compressa (Hook.) Gray
N. geoscyphus (De Not.) Lindb.
N. scalaris Gray

+

Семейство Lepidoziaceae
255.
256.
257.

Bazzania flaccida (Dumort.) Grolle
B. tricrenata (Wahlenb.) Lindb.
Lepidozia reptans (L.) Dumort.

+

Семейство Lophocoleaceae
258.
259.
260.
261.

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort.

+

C. polyanthos (L.) Corda

+

Lophocolea bidentata (L.) Dumort.
L. heterophylla (Schrad.) Dumort.

+

Семейство Mesoptychiaceae
262.

Leiocolea collaris (Nees) Schljakov
Семейство Plagiochilaceae

263.
264.

Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort.

+

P. porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb.

+

Семейство Pseudolepicoleaceae
265.

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort.

+

Семейство Scapaniaceae
266.
267.
268.
269.

Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M.Schust.
Barbilophozia floerkei (F.Weber et D.Mohr) Loeske
B. hatcheri (A.Evans) Loeske

+

B. kunzeana (Huebener) Müll.Frib.

+
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270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.

Потвърдени
по
време
на
теренната
работа през 2015
г.

B. lycopodioides (Wallr.) Loeske

+

Diplophyllum albicans (L.) Dumort.

+

D. obtusifolium (Hook.) Dumort.
D. taxifolium (Wahlenb.) Dumort.

+

Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort.

+

Lophozia ascendens (Warnst.) R.M.Schust.
L. excisa (Dicks.) Dumort.

+

L. incisa (Schrad.) Dumort.
L. longiflora (Nees) Schiffn.
L. obtusa (Lindb.) A.Evans

+

L. sudetica (Nees ex Huebener) Grolle
L. ventricosa (Dicks.) Dumort.

+

Scapania crassiretis Bryhn
S. curta (Mart.) Dumort.
S. irrigua (Nees) Nees

+

S. nemorea (L.) Grolle

+

S. paludicola Loeske et Müll.Frib.

+

S. parvifolia Warnst.
S. subalpina (Nees ex Lindenb.) Dumort.
S. umbrosa (Schrad.) Dumort.
S. undulata (L.) Dumort.

+

S. verrucosa Heeg
Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske
T. quinquedentata (Huds.) H.Buch
T. scitula (Taylor) Jörg.
Разред Metzgeriales
Семейство Aneuraceae

295.
296.

Aneura pinguis (L.) Dumort.

+

Riccardia multifida (L.) Gray

+
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297.

Потвърдени
по
време
на
теренната
работа през 2015
г.

R. palmata (Hedw.) Carruth.
Семейство Metzgeriaceae

298.
299.

Metzgeria conjugata Lindb.

+

M. furcata (L.) Dumort.

+

Разред Pelliales
Семейство Pelliaceae
300.
301.

Pellia epiphylla (L.) Corda

+

P. neesiana (Gottsche) Limpr.

+

Рзред Porellales
Семейство Frullaniaceae
302.
303.
304.

Frullania dilatata (L.) Dumort.

+

F. jackii Gottsche
F. tamarisci (L.) Dumort.

+

Семейство Porellaceae
305.
306.

Porella cordaeana (Huebener) Moore

+

Porella platyphylla (L.) Pfeiff.

+

Семейство Radulaceae
307.

Radula complanata (L.) Dumort.

+

Разред Ptilidiales
Семейство Ptilidiaceae
308.
309.

Ptilidium ciliare (L.) Hampe
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain.

+

Клас Marchantiopsida
Разред Marchantiales
Семейство Conocephalaceae
310.

Conocephalum conicum (L.) Dumort.

+

Семейство Marchantiaceae
311.
312.

Marchantia polymorpha L.

+

Preissia quadrata (Scop.) Nees
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Потвърдени
по
време
на
теренната
работа през 2015
г.

Семейство Ricciaceae
313.

Riccia sorocarpa Bisch.
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Приложение 2.1.2. Списък на прородозащитно-значимите видове мъхове на територията на национален парк „Рила“
№

Таксон

Категор
ия
в
национа
лния
Червен
списък

Червена
книга на Р
България

ЗБР

Директив
а 92/43/

IUCN

Отдел Marchantiophyta
Клас Jungermanniopsida
Разред Jungermanniales
1.

Семейство Antheliaceae
Anthelia juratzakana (Limpr.) Trevis.

VU

Семейство Calypogeiaceae
2.

Calypogeia suecica (Arnell et J.Perss.)
Müll.Frib.
Семейство Cephaloziaceae

VU

3.

EN

4.

Cephalozia
catenulata
(Huebener)
Lindb.
C. lacinulata J.B.Jack. ex Spruce

VU

5.

Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dumort.

DD

+

Семейство Gymnomitriaceae
6.

Eremonotus
Pearson

myriocarpus

(Carrington)

VU
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№
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Таксон

7.
8.
9.

Marsupella adusta (Nees emend. Limpr.)
Spruce
M. brevissima (Dumort.) Grolle
M. funckii (F.Weber et D.Mohr) Dumort.

Категор
ия
в
национа
лния
Червен
списък
VU

Червена
книга на Р
България

ЗБР

Директив
а 92/43/

IUCN

VU
VU

Семейство Jungermanniaceae
10.
11.

Jungermannia
exsertifolia
cordifolia (Dumort.) Váňa
J. pumila With.

subsp.

12.

Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb.

VU
VU
EN

+

VU

+

Barbilophozia
kunzeana
(Huebener)
Müll.Frib.
Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort.

VU

+

Lophozia
R.M.Schust.

VU

Семейство Lepidoziaceae
13.

Bazzania flaccida (Dumort.) Grolle
Семейство Scapaniaceae

14.
15.
16.

ascendens

(Warnst.)

NE

258
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

Бернска
конвен-ция

Европейс
ки Червен
списък

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Таксон

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
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17.

L. longiflora (Nees) Schiffn.

Категор
ия
в
национа
лния
Червен
списък
VU

18.

Scapania verrucosa Heeg

EN

Червена
книга на Р
България

+

ЗБР

Директив
а 92/43/

IUCN

Разред Metzgeriales
19.

Семейство Aneuraceae
Riccardia multifidi (L.) Gray

VU

Рзред Porellales
20.

Семейство Frullaniaceae
Frullania jackii Gottsche

EN

+

EN

+

Разред Ptilidiales
Семейство Ptilidiaceae
21.

Ptilidium ciliare (L.) Hampe
Отдел Bryophyta
Клас Bryopsida
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№
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Таксон

Категор
ия
в
национа
лния
Червен
списък

Червена
книга на Р
България

ЗБР

Директив
а 92/43/

IUCN

Бернска
конвен-ция

Европейс
ки Червен
списък

Разред Bartramiales
22.

Семейство Bartramiaceae
Philonotis rigida Brid.

VU

Разред Bryales
23.

Семейство Bryaceae
Bryum algovicum Sendtn. ex Müll.Hal.

NT

24.

B. inclinatum (Brid.) Blandow

NT

25.

26.

Plagiobryum demissum (Hook.) Lindb.
Семейство Mniaceae
Mnium lycopodioides Schwägr.

VU

VU

+

EN

+

Разред Buxbaumiales
Семейство Buxbaumiaceae
27.
28.

Buxbaumia aphylla Hedw.
B. viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex
Moug. & Nestl.

NT

RT
+

+

+
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Таксон

Категор
ия
в
национа
лния
Червен
списък

Червена
книга на Р
България

ЗБР

Директив
а 92/43/

IUCN

Бернска
конвен-ция

Европейс
ки Червен
списък

Разред Dicranales
Семейство Dicranaceae
29.
30.
31.

VU

Dicranella rufescens (With.) Schimp.
D. subulata (Hedw.) Schimp.
Dicranum
elongatum
Schleich.
Schwägr.
Семейство Ditrichaceae

VU
ex

VU

32.

Ditrichum lineare (Sw.) Lindb.

VU

33.

D. zonatum (Brid.) Kindb.

VU

Семейство Rhabdoweisiaceae
34.
35.

Amphidium
Schimp.

lapponicum

(Hedw.)

Kiaeria blyttii (Bruch & Schimp.) Broth.

VU
VU

Разред Encalyptales
Семейство Encalyptaceae
36.

Encalypta microstoma Bals.-Criv. & De

VU

R
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Таксон

Категор
ия
в
национа
лния
Червен
списък

Червена
книга на Р
България

ЗБР

Директив
а 92/43/

IUCN

Бернска
конвен-ция

Европейс
ки Червен
списък

Not.
Разред Grimmiales
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Семейство Grimmiaceae
Grimmia fuscolutea Hook
G. longirostris Hook.
G. montana Bruch & Schimp.
G. ramondii (Lam. & DC) Margad
G. torquata Drumm.
Hydrogrimmia mollis (Bruch & Schimp.)
Loeske
Racomitrium macounii Kindb.
R. microcarpon (Hedw.) Brid

NT

K

VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

Разред Hypnales
Семейство Amblystegiaceae
45.

Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs

NE
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Таксон

46.

Категор
ия
в
национа
лния
Червен
списък
VU

S. revolvens (Sw.) Rubers

48.

Семейство Brachytheciaceae
Sciuro-hypnum latifolium (Kindb.) Ignatov
& Huttunen
S. plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen

49.

S. starkei (Brid.) Ignatov & Huttunen

47.

Червена
книга на Р
България

ЗБР

Директив
а 92/43/

IUCN

+

VU
VU
VU

Семейство Calliergonaceae
50.

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.
Семейство Hylocomiaceae

51.

Hylocomiastrum pyrenaicum
M.Fleisch.
Семейство Hypnaceae

52.

Hypnum callichroum Brid.

53.
54.
55.

(Spruce)

H. pallescens Hedw.) P.Beauv.
H. revolutum (Mitt.) Lindb.
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats.

EN

+

VU

VU
NT
VU
VU

263
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

Бернска
конвен-ция

Европейс
ки Червен
списък

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№
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Категор
ия
в
национа
лния
Червен
списък

Червена
книга на Р
България

ЗБР

Директив
а 92/43/

IUCN

Бернска
конвен-ция

Европейс
ки Червен
списък

Семейство Leskeaceae
56.

Lescuraea saxicola (Schimp.) Molendo

VU

57.

Pseudoleskea radicosa (Mitt.) Macoun &
Kindb

NT

58.

Семейство Plagiotheciaceae
Plagiothecium
denticulatum
undulatum R.Ruthe ex Geh.

var.

VU

Разред Orthotrichales
59.

Семейство Orthotrichaceae
Orthotrichum gymnostomum Brid.

VU

RT

Разред Pottiles
Семейство Pottiaceae
60.
61.

Syntrichia norvegica F.Weber
Tortula leucostoma R.H.Znder

NT
VU

Разред Splachnales
Семейство Meesiaceae
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62.
63.

64.

Meesia longiseta Hedw.
M. uliginosa Hedw.
Семейство Splachnaceae
Tayloria splachnoides (Schleich.
Schwägr.) Hook.

ex

Категор
ия
в
национа
лния
Червен
списък
NE

Червена
книга на Р
България

VU

+

CR

+

CR

+

VU

+

ЗБР

Директив
а 92/43/

+

IUCN

+

V

Разред Sphagnales
Семейство Sphagnaceae
66.

Sphagnum riparium Ångstr.
S. subfulvum Sjors
Sphagnum spp. (19 вида)

+

+
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Приложение 2.1.3. Списък на индикаторни видове мъхове на територията на
национален парк „Рила“
Таксон
Индикатор за:
Buxbaumia viridis
Стабилни горски местообитания във фаза на
старост
Fontinalis antipyretica
Чисти, богати на кислород води
Lepidozia reptans
Стабилни горски местообитания във фаза на
старост
Nowellia curvifolia
Стабилни горски местообитания във фаза на
старост
Odontoschisma sphagni
торфища
с
особено
голямо
мъхово
биоразнообразие и добро състояние
Sphagnum spp. (повече от 5 торфища в напреднал стадий на развитие и в
вида в торфището)
много добро състояние
Sphagnum subfulvum
торфища
с
особено
голямо
мъхово
биоразнообразие и добро състояние
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2.2. ПАПРАТОВИДНИ И СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ

Автори: Владимир Владимиров, Ана Петрова, Валери Георгиев, Соня
Цонева, Антоанета Петрова
Списъкът на видовете (Приложение 2.2.1) е съставен от колектив в състав:
Ана Петрова, Владимир Владимиров, Асен Асенов, Ина Анева, Светлана Банчева,
Диана Венкова, Антонина Виткова, Валери Георгиев, Малина Делчева, Димитър
Димитров, Люба Евстатиева, Петър Желев, Даниела Иванова, Юлиан Маринов, Милена
Николова, Антоанета Петрова, Цветанка Райчева, Боряна Сиджимова, Кирил Стоянов,
Александър Ташев, Соня Цонева
Основни източници на информация
Основни източници на информация за папратовидните и семенните растения на
територията на НП „Рила“ са:


Сборник с доклади „Биологично разнообразие в Национален парк „Рила“
(1999)



Публикувани статии в научни списания и сборници от конференции,
определители, книги



Монографската поредица „Флора на НР/Р България“ (1963–2012)



Хербарните колекции в българските хербариуми (SO, SOA, SOM)



Хорологична картотека в ИБЕИ – БАН



Отчети и бази данни от научни и научно-приложни проекти на територията на
НП „Рила“ (вкл. картирането по Натура 2000 и ИАОС)



Отчети на ДНП Рила

Първи сведения за папратовидните и семенните растения на Рила планина са дадени
от Й. Панчич, който двукратно посещава планината и събира растения през 1882 и 1883
г. (ПанчиЋ 1883, 1886). В тези две публикации са дадени списъци с видове в
систематичен ред, както и конкретните находища, където са били намерени тези
видове. Малко по-късно флората и растителността на планината са проучвани от
първия български професор по ботаника, Ст. Георгиев (1891а, б).
В сборника „Биологично разнообразие в Национален парк „Рила“ е направен анализ
на литературните източници, публикувани до 1999 г. (Пеев и др. 1999а). Анализирани са
общо 84 публикации, които са разделени в 5 основни групи. Преобладават
публикациите с комбиниран характер, т.е. съдържащи таксономична, кариологична и
хорологична информация. Основните изводи от анализа са:


липсват преднамерени изследвания на цели семейства на територията на НП
„Рила“;



липсва пълна инвентаризация на флората на резерватите „Парангалица“,
„Риломанастирска гора“, „Централен рилски резерват“, „Ибър“;
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разнообразието на раннопролетната (периода
(периода IX–X) флора на парка е слабо проучено;

III–V)

и

късноесенната



слабо проучени са групите на хидро- и хигрофилните растения, хазмофитите,
калцифилните растения и терофитите;



слабо проучени са районите на Седемте езера, Рибни езера, Урдина река,
Белмекен и Ковач, Централен рилски резерват, р. Друшлявица, зоните с
варовити интрузии, Кобилино бранище, водосборната зона на яз. Бели Искър.

В допълнение към тези литературни източници са анализирани още 31 заглавия, от които
само 11 са публикувани след 2000 г. Почти всичките се отнасят за съобщаването на
нови данни за разпространението на различни видове. Само 3 публикации са изцяло
посветени на планината Рила и включват и различни части от територията на
националния парк (Doll 1978; Пеев и др. 1999а; Roussakova 2000).
Съгласно Пеев и др. (1999б) на територията на Национален парк „Рила“ се срещат
около 1400 вида папратовидни и семенни растения. Проучванията са проведени
основно в следните райони: циркусите Седемте езера, Мальовишки и Скакавишки;
Югозападна Рила – районът на Малък Мечи връх по билото до Куков и вр. Герман и вр.
Езерник, притоците на р. Усоето, районът на Голям Мечи вр. и притоците на р. Бистрица,
районът на Ангелов вр.; Средна Рила – районът на Рибни езера, вр. Йосифица. Липсва
обаче списък на установеното таксономично разнообразие на територията на целия
парк. По тази причина за целите на настоящото актуализиране на Плана за управление
на НП „Рила“ е съставен работен списък въз основа главно на данните от Флора на НР/Р
България (Йорданов 1963–1979; Велчев 1982, 1989; Кожухаров 1995; Пеев 2012), Конспект
на висшата флора на България (Асьов, Петрова 2012) и определителите върху
българската флора (Кожухаров 1992; Делипавлов, Чешмеджиев 2011), допълнен с
информацията от публикациите с нови хорологични данни. Необходимо е този списък
да бъде до голяма степен прецизиран по време на теренната работа.
Обект на мониторинг към Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие са 10 вида (Arctostaphylos uva-ursi, Atropa bella-donna, Gentiana lutea,
Gentiana punctata, Primula deorum, Ranunculus fontanus, Rheum rhaponticum, Rhodiola
rosea, Saussurea discolor, Trollius europaeus). Провеждан е мониторинг на 6 вида от
служители на парковата дирекция. Макар че направените наблюдения безспорно
позволяват своевременно да се установяват евентуални заплахи и да се предприемат
адекватни мерки за опазването на видовете, при този мониторинг са използвани
различни методики и не винаги резултатите са надлежно документирани.
Анализът на наличната информация показва, че:


липсва системно теренно проучване и пълна инвентаризация на флората
както на целия национален парк, така и на включените в границите му
резервати;



слабо проучени са териториите: резерватите „Парангалица“, „Скакавица“,
„Ибър“, „Централен Рилски резерват“, районите около билата при
Русалиите, районът около билото на Самовидска скала до Келев камен,
Якорудски циркус, Ропалишки циркус, Грънчарски циркус, Янчовръшки
циркус до Казански езера, районът от вр. Кабул до вр. Каменна мандра,
Отовишки циркус и Отовишки рид, от Разделя по двете страни на билото през
Мокришки рид, Калински върхове до вр. Голям Полич и Черно езеро,
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Мусаленски циркус, Урдин циркус, районът от вр. Голям Медарник до Малък
Преслап, около билото на тънкия рид, западните склонове на Маркуджиците
– Орлови скали, Горен сухар, Долен сухар, районът между реките Голям и
Малък Ибър, Соколовец и районите около Славов връх и Белмекен;


сред основните заплахи за видовете с категория на застрашеност се
посочват утъпкването от туристи в райони с активен туризъм, събиране на
лечебни растения, климатичните промени (неравномерност на валежите,
продължителни засушавания).

Методичен подход на проучване
Проучването на папратовидните и семенните растения в НП „Рила“ започна с преглед
на наличната информация в литературни източници, отчети от договори, данни на ДНП
„Рила“ и колекциите в българските хербарии (SO, SOA, SOM). Анализирани са около 120
научни публикации. От изследваните хербарни колекции са събрани данни за
разпространението на видове с висока консервационна значимост.
Теренните проучвания са проведени основно по маршрутен метод. Обособени са
около 20 района за по-детайлно изследване. По време на теренната работа
конкретните маршрути са подбрани по такъв начин, че да се обхване колкото се може
по-пълно разнообразието от местообитания и да се покрие сравнително равномерно
съответния район. Изготвен е списък на видовия състав за всеки конкретен
маршрут/район (вж. Приложение 2.2.10). За консервационно-значимите видове са
засечени GPS-координати на находищата.
Определянето на видовете е извършено по Определител на растенията в България
(Делипавлов, Чешмеджиев 2011), Флора на НР/Р България (Йорданов 1963–1979; Велчев
1982, 1989; Кожухаров 1995; Пеев 2012). Видовете с консервационна значимост са
определени по Червен списък на папратовидните и семенните растения в България
(Petrova & Vladimirov 2009), Червена книга на Р България, т. 1 Растения и гъби (Пеев и др.
2015), Закон за биологичното разнообразие и международни конвенции и директиви
(Директива за местообитанията, Бернска конвенция, CITES). Ендемичният статус е
определен по Флора на НР/Р България (Йорданов 1963–1979; Велчев 1982, 1989;
Кожухаров 1995; Пеев 2012), Конспект на висшата флора на България (Асьов, Петрова
2012), както и по статии върху ендемичните растения в страната (Petrova & Velchev 2006;
Petrova & Vladimirov 2010).
Таксономично разнообразие
На територията на националния парк са установени общо 1338 вида папратовидни и
семенни растения, принадлежащи към 426 рода и 95 семейства. Това съставлява около
32,6% от видовото богатство на тази организмова група в страната, което характеризира
флората на парка като богата. Най-богати на видове са семействата Asteraceae (195
вида), Poaceae (98), Rosaceae (84), Caryophyllaceae (82) и Fabaceae (63), а найбогатите на видове родове са Carex (39 вида), Taraxacum (31), Hieracium (30), Alchemilla
(22) и Ranunculus (22).
Видовият състав на парка е сравнително добре проучен, но все още липсва пълна
инвентаризация на флората в резултат на теренно-изследователска работа. Слабо
проучени са разпространението и екологичните особености на природозащитно-
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значимите таксони. Липсват генетични проучвания върху видове с висок
природозащитен статут и ограничено разпространение в Рила, като основа за тяхното
ефективно опазване.
Природозащитно-значими таксони
С природозащитна значимост са общо 136 вида (10,2% от флората на парка). От тях
128 вида са включени в Червен списък на папратовидните и семенните растения в
България: Критично застрашени – 11; Застрашени – 31; Уязвими 51; Почти застрашени –
24; С недостатъчно данни – 11. Защитени съгласно Закона за биологичното
разнообразие са 62 вида (включени в Приложение 3 на ЗБР), а в Приложение 2а на ЗБР
са включени 5 вида. Видовете, включени в Приложение І на Бернската конвенция са 7, а
тези в Приложения II, IV, V на Директивата за местообитанията са 4 вида.
Списък на природозащитно-значимите таксони папратовидни и семенни растения на
територията на национален парк „Рила“ е представен в Приложение 2.2.2.
По време на теренната работа специално внимание е обърнато на следните 20 вида,
посочени от ДНП „Рила“:
1.

Планински явор (Acer heldreichii subsp. visianii)
Балкански ендемит, с национална IUCN категория „Уязвим“ (VU), защитен. Видът е
представен от единични индивиди или малки групи дървета. Среща се главно в
буковите гори, обикновено около места с малки открити пространства (горски
поляни, билни части на ниските била, скалисти места). Популациите му са
малочислени, но стабилни. Не са установени заплахи за вида на територията на
националния парк. Разпространението му в парка е представено на карта. Не се
налагат специални мерки за вида.

2.

Павловско шапиче (Alchemilla pawlowskii)
Български ендемит, локален ендемит за Рила, с национална IUCN категория „С
недостатъчно данни“ (DD). Среща се по влажни тревисти места и пасища. Видът не
е установен по време на теренната работа по актуализирането на ПУ на НП
„Рила“. Необходимо е проучване на разпространението на вида в Рила и
мониторинг на състоянието на избрани находища.

3.

Светииваново подрумиче (Cota sancti-johannis)
Български ендемит, с национална IUCN категория „Застрашен“, защитен. Среща
се на малки групи по отворени скалисти и тревисти места, често пъти върху
ерозирали терени. Видът не е установен по време на теренната работа по
актуализирането на ПУ на НП „Рила“. Не се налагат специални мерки за вида.

4.

Грациозна аубриета (Aubrieta gracilis subsp. scardica)
Балкански ендемит, с национална IUCN категория „Уязвим“ (VU), защитен. Среща
се по варовити скалисти и каменисти терени в района на вр. Двуглав. Не са
установени заплахи за вида. Не се налагат специални мерки за вида.

5.

Трансилванска камбанка (Campanula transsilvanica)
Видът е с национална IUCN категория „Застрашен“ (EN), защитен. Среща се по
открити каменисти поляни, покрай гори и в храсталаци. Видът не е установен по
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време на теренната работа по актуализирането на ПУ на НП „Рила“. Не се налагат
специални мерки за вида.
6.

Кернерова метличина (Centaurea kerneriana)
Български ендемит, с национална категория на застрашеност „Застрашен“ (EN),
защитен. Установен по силикатни скали в Костенецкия бълкан и в Мусаленския дял.
Популациите му са сравнително малочислени и фрагментирани, но в добро
състояние. Не са установени заплахи за вида. Разпространението му на
територията на националния парк е представено на карта. Не се налагат
специални мерки за вида.

7.

Черен емпетрум (Empetrum nigrum)
Видът е с национална категория на застрашеност „Застрашен“ (EN), защитен.
Среща се по скалисти места в субалпийския и алпийския пояс. Популацията му е
силно фрагментирана, с малки групи от индивиди, но в добро състояние. Не са
установени заплахи за вида. Разпространението му на територията на националния
парк е представено на карта. Не се налагат специални мерки за вида.

8.

Гусихиева ведрица (Fritillaria gussichiae)
Балкански ендемит, с национална категория на застрашеност „Почти застрашен“
(NT), защитен. Популациите са малочислени. Основните заплахи на вида са
свързани с биологичните особености на самия вид – образува обикновено
малочислени, фрагментирани популации, ниска конкурентноспособност,
привързаност към микро-местообитания, които са редки на територията на
националния парк. Разпространението му на територията на националния парк е
представено на карта. Необходим е мониторинг на избрани находища на вида.

9.

Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii)
Вид с национална категория на застрашеност „Застрашен“ (EN), защитен. Среща
се в храсталаци, разредени гори, скални поляни, по долините на реките на богати
наносни почви. Видът не е установен по време на теренната работа по
актуализирането на ПУ на НП „Рила“. Потенциални заплахи са събиране на вида
като декоратвно растение, ниската численост и фрагментираност на популациите
му. Необходим е мониторинг на избрани находища на вида и контрол за
недопускане на изкореняване на индивиди.

10. Скална тинтява (Gentiana frigida)
Вид с национална категория на застрашеност „Застрашен“ (EN), защитен. Среща
се по скалисти и тревисти места в субалпийския и алпийския пояс, обикновено на
места със северно и северозападно изложение. Популациите са малочислени,
фрагментирани. Не са регистрирани директни заплахи за вида, но потенциални
заплахи биха могли да бъдат случайно утъпкване от туристи и събирането му като
атрактивно растение. Необходимо е детайлно проучване на състоянието на
популациите и разпространението на вида в парка, както и мониторинг на избрани
находища.
11. Жълта тинтява (Gentiana lutea)
Вид с национална категория на застрашеност „Застрашен“ (EN), защитен, включен
в Приложение V на Директивата за местообитанията. Среща на каменисти, често
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стръмни терени, обикновено над горната граница на гората. Образува
фрагментирана популация на територията на националния парк, като отделните
субпопулации обикновено са малочислени, с няколко до няколко десетки
индивиди. Основна заплаха за вида е събирането на коренищата като билка.
Образуването на твърде плътен чим от високи житни растения на места затруднява
семенното възобновяване на вида. Разпространението му на територията на
националния парк е представено на карта. Необходим е строг контрол за
недопускане на събиране на вида в парка.
12. Казашка хвойна (Juniperus sabina)
Вид с национална категория на застрашеност „Застрашен“ (EN), защитен. Среща
се по скали и скални склонове с голям наклон, скални издатини и сипеи. Има
ограничено разпространение на територията на националния парк. Основните
заплахи за вида са фрагментираните и с малка площ популации и най-вече,
слабото и бавно възобновяване. Видът не е установен по обходените маршрути в
парка по време на актуализацията на Плана за управление. Не се налагат
специални мерки.
13. Кобресия (Kobresia myosuroides)
Вид с национална категория на застрашеност „Застрашен“ (EN). Среща се по
скалисти и каменисти места на варовикова скална основа в субалпийския и
алпийския пояс. Образува силно малочислени популации. Основните заплахи са
свързани с биологичните особености на самия вид – малочислени популации,
ниска конкурентноспособност, вероятно нисък репродуктивен потенциал,
привързаност към специфично микро-местообитание, което е много рядко в Рила.
По време на теренната работа видът не е установен по обходените маршрути на
територията на парка. Необходимо е обхождане на подходящи места на
територията на парка за проучване на разпространението на вида.
14. Жълт крем (Lilium jankae)
Вид с национална категория на застрашеност „Почти застрашен“ (NT), защитен.
Среща се близо до горната граница на гората, в субалпийския пояс и по горските
поляни. Основните заплахи за вида са свързани с биологичните му особености –
образува сравнително малочислени, фрагментирани популации, ниска
конкурентноспособност, затруднено семенно размножаване поради плътната
тревиста и храстова растителност (семената не попадат при подходящи условия за
покълване). Потенциална заплаха е изкореняването или брането на индивиди за
декоративни цели, макар че това не бе наблюдавано по време на теренната
работа в парка. Разпространението му на територията на националния парк е
представено на карта. Необходим е контрол за недопускане на бране и
изкореняване на индивиди.
15. Черногорско прозорче (Potentilla montenegrina)
Балкански ендемит, с национална категория на застрашеност „Критично
застрашен“ (CR), защитен. В България се среща единствено в Рила. Среща се по
поляни в иглолистния пояс и в клековите съобщества. Образува силно
фрагментирана популация, като отделните субпопулации са малочислени.
Основните заплахи за вида са свързани с биологичните му особености –
малочислени популации, ниска конкурентноспособност, вероятно нисък
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репродуктивен потенциал. Потенциални заплахи са случайно утъпкване от туристи и
паша. Видът не бе установен по обходените маршрути по време на актуализацията
на Плана за управление. Необходимо е по-детайлно проучване на
разпространението на вида, състоянието на субпопулациите и заплахите.
16. Златовръх (Rhodiola rosea)
Вид с национална категория на застрашеност „Критично застрашен“ (CR),
защитен. Среща се по каменисти склонове, скални площадки над горната
граница на гората. Образува фрагментирана популация, като отделните
субпопулации обикновено са малочислени, с няколко до няколко десетки
индивида. Основна заплаха за вида е събирането му като лечебно растение. На
места с плътна и висока тревна покривка семенното възобновяване на вида е
затруднено поради липса на подходящи места за покълване на семената.
Разпространението му на територията на националния парк е представено на
карта. Необходим е строг контрол за недопускане на събирането на вида в парка,
както и мониторинг на избрани находища в леснодостъпни райони.
17. Алпийска роза (Rhododendron myrtifolium)
Вид с национална категория на застрашеност „Застрашен“ (EN), защитен. Среща
се по каменисти, скалисти и тревисти места в субалпийския пояс, обикновено на
склонове с голям наклон. Заема малка площ на територията на парка, но
популацията е в стабилно състояние. Видът е със слаби възобновителни
възможности. Потенциални заплахи са пожари. Разпространението му на
територията на националния парк е представено на карта. Не се налагат
специални мерки за вида.
18. Разноцветна саусуреа (Saussurea discolor)
Вид с национална категория на застрашеност „Критично застрашен“ (CR),
защитен. В България известен единствено от района на Седемте езера.
Находището му не е потвърждавано в последните 30–40 години, поради което не са
добре проучени състоянието на популацията му и заплахите. Видът не бе установен
по време на теренната работа по актуализацията на Плана за управление.
Необходимо е издирване на вида в района на Седемте езера и при евентуално
намиране, проучване на състоянието на популацията и заплахите.
19. Многогодишна сверция (Swertia perennis)
Вид с национална категория на застрашеност „Застрашен“, глациален реликт.
Среща се по влажни тревисти места край потоци и торфища с плитка скална
основа на силикатен терен. Образува силно фрагментирана популация, като
отделните субпопулации са малочислени, с няколко до няколко десетки индивида.
Основните заплахи за вида са силна фрагментираност на местообитанията на
вида, малочислени субпопулации, ниска конкурентоспособност, климатичните
промени
(засушаване, екстремно високи температури),
водохващания.
Разпространението му на територията на националния парк е представено на
карта. Необходим е мониторинг на избрани популации.
20. Янкев лопен (Verbascum jankaeanum)
Български ендемит, с национална категория на застрашеност „Критично
застрашен“, защитен. Среща се по слънчеви сухи тревисти и каменисти склонове

273
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

обикновено в средния планински пояс. Видът не е установен край обходените
маршрути в парка по време на актуализацията на Плана за управление.
Необходимо е по-детайлно проучване на вида в парка, картиране и оценка на
състоянието на субпопулациите му, както и проучване на заплахите.
Ендемизъм
Ендемичните видове на територията на парка са 125 вида (9,3% от флората на парка),
от които 91 вида са балкански ендемита и 34 – български ендемита. Принадлежат към
общо 25 семейства. Най-богати на ендемити са семействата Asteraceae (27 вида),
Caryophyllaceae (13), Poaceae (10), Campanulaceae (9), Fabaceae (7), Rosaceae (7) и
Scrophulariaceae (7). От ендемичните видове 19 вида са защитени по ЗБР (Приложение
3), 37 вида са с консервационен статут (Критично застрашени – 5; Застрашени – 5;
Уязвими – 17; Почти застрашени – 10; С недостатъчно данни – 5), 5 вида са включени в
Приложение І на Бернската конвенция. Сред най-характерните за НП „Рила“ ендемични
видове са Рилската иглика (Primula deorum), Българското омайниче (Geum bulgaricum),
Планинският явор (Acer heldreichii), Златистата кандилка (Aquilegia aurea), Каменистият
рожец
(Cerastium
petricola),
Планинският
минзухар
(Crocus
veluchensis),
Дребнолюспестият карамфил (Dianthus microlepis), Бялата мура (Pinus peuce) и др.
Списък на ендемичните папратовидни и семенни растения на територията на
национален парк „Рила“ е представен в Приложение 2.2.3.
Заплахи
Основните заплахи за популациите на повечето природозащитно-значими видове са
свързани
с
биологичните
особености
на
самите
видове
–
слаба
конкурентноспособност на видовете, нисък репродуктивен потенциал, ниска численост
и плътност на популациите, флуктуации в числеността, привързаност към много
специфични и редки микро-местообитания. В отделни случаи е регистрирано
обрастване с храстови и дървесни видове поради естествена сукцесия и липса на
паша, което води до намаляване на подходящите площи за семенно размножаване на
редки видове като златистата кандилка (Aquilegia aurea), жълтият крем (Lilium jankae),
жълтата тинтява (Gentiana lutea). Климатичните промени и по-специално проявите на
екстремни суши и високи температури, също се отразяват неблагоприятно на редките
видове, напр. причиняват преждевременно изсъхване на цветовете, преди да се
формират жизнеспособни семена или се образуват по-малко семена.
Антропогенните заплахи – утъпкване, късане на растения, изравяне с моторни превозни
средства, прекомерна паша, коригиране на вади при поддръжката на пътища,
водовземания и др. са проявени на сравнително малки площи, главно в зоните с
интензивен туризъм, водохващанията, пътищата. По-съществена заплаха е събирането
на лечебни растения и неспазването на принципа на ротация при използването на
находищата на някои видове (напр. черна боровинка, малина) за събиране на горски
плодове (тези заплахи са разгледани по-детайлно в доклада за лечебните растения).
Препоръки за опазване
1. Опазване на местообитанията на приоритетните за опазване видове на
територията на парка.
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2. Провеждане на системен мониторинг в известните местонаходища на
включените в НСМБР видове растения, които се срещат на територията на парка.
3. Строг контрол за спазване на определените в ПУ режими и норми за събиране
на лечебните растения в разрешените за тази дейност зони на парка.
Видове, предмет на специални мерки
Специални мерки се налагат за приоритетните за опазване видове на територията на
парка. Списък на тези видове папратовидни и семенни растения на територията на
национален парк „Рила“ е представен в Приложение 2.2.4.
РАСТЕНИЯ – ХИГРОФИТИ
Хигрофитите са динамична и уязвима група от растителния свят и проучването на
тяхното разнообразие, разпространение и състоянието на популаците им е от
съществено значение за тяхното опазване и възстановяване.
Хигрофитите (влаголюбиви растения) са растения, развиващи се при постоянно или
периодично силно овлажнение. В НП „Рила“ тази група видове е много добре
представена, защото са налице редица подходящи за тях местообитания – торфища,
мочурища, заблатени ливади, преовлажнени терени край извори, разливи покрай реки,
потоци, езера, силно влажни скали и др.
Според изискванията си към водата и режима на овлажняването растенията най-често
са отнасяни към четири големи групи – хидрофити, хигрофити, мезофити и ксерофити.
Причисляването на даден вид към някоя от тези екологобиологични групи става на
основата на анатомични особености и екологични предпочитания. Не съществува една
общоприета класификация на видовете растения относно принадлежността им към
тези екологобиологични групи. Това е така поради екологичната пластичност на много
от видовете и възможността те да бъдат причислени към няколко от групите. Съществуват
и по-детайлни класификационни скали, например в една съвременна монография
Didukh (2011) разглежда привързаността на 3300 вида към 12 различни екологични и
едафични фактори (включително почвената влага със скала от 23 единици) за
определяне екологичната амплитуда на тези видове.
Тъй като не може да се постави рязка граница между хидрофитни и хигрофитни видове
и няма една общоприета класификация, за целите на плана за управление на НП
„Рила“ сме възприели като хигрофити да бъдат отнесени следните групи растения:
хидрофити – водни растения, частично или напълно потопени във вода; типични
хигрофити – влаголюбиви растения, които растат върху много влажна почва и не
понасят засушаване; мезохигрофити – подгрупа хигрофити, които могат да растат и на
умерено влажни почви; хигромезофити – видове мезофити (обитават умерено влажни
почви), приспособени да растат и на преовлажнени почви. Този подход е избран с цел
да бъдат включени повече видове, които са чувствителни към промени във водните
режими. Разпределението на видовете от групата на хигрофитите, установени в НП
„Рила“ по съответните екологобиологични групи е дадено на Фиг. 1.
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Фиг. 1. Разпределение видовете от групата на хигрофитите по екологобиологични групи
Основни източници на информация
Хигрофитите са били обект на изучаване не като самостоятелна група, а главно като
основна съставна част на влажните зони и като уязвима част на растителното
разнообразие. Проучванията, свързани с хигрофитите в НП „Рила“, са част от
флористичните и фитоценологични проучвания в България. Натрупаната информация
за тях е отразена в конспекти, определители и многотомни издания, посветени на
българската флора (виж „Цитирана литература“). Един от основните обобщаващи и
подробни източници на информация за тези растителни видове е книгата „Растителност
на водоемите в България” (Кочев & Йорданов 1981). Степента и нивото на проученост на
водните и водолюбиви растения у нас до края на 20 век са обобщени и анализирани от
Воденичаров и колектив (1993), а Apostolova (2007) прави кратък анализ на
изследванията на растителността във влажните зони. Цонева и др. (2012) дават данни за
широко разпространени и консервационно значими водни и водолюбиви растения.
Конкретни данни за някои влаголюбиви растения на територията на парка могат да
бъдат намерени в публикациите на Русакова (2000), Hájek & al. (2005, 2006, 2008). Анализ
на планинската флора, включително и на хигрофитите е направен от Uzunov & Gussev
(2003). Редица проекти, свързани с теренни проучвания, са допринесли за задълочаване
на познанията за хигрофитите в парка и обогатяване на хорологичната информация за
тях, особено за редките и застрашени видове („Червена книга на Р България, т. 1.
Растения и гъби”, „Важни места за растенията в България”, „Биология, екология и контрол
на инвазивни чужди видове в българската флора”, „Опазване на биоразнообразието в
горещи точки на глациални реликтни растения в България”, „Пилотна мрежа от малки
защитени територии за опазване на растения в България чрез използване на модела на
растителните микрорезервати”).
Методичен подход на проучване
При изпълнение на настоящото задание за описване на разнообразието от хигрофити в
НП „Рила“ като таксономични източници са ползвани многотомното издание „Флора на
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Р България” и съвременни конспекти и определители, посветени на българската флора
(виж „Цитирана литература“). Въз основа на наличната в тях информация е формиран
широк списък с растения-хигрофити, които са разпространени в Рила. Добавени са и
видове с широко разпространие в България, които се срещат във високопланинския
пояс.
Проведени са теренни проучвания през месеците юни и юли 2015 г. за инвентаризация,
картиране, оценка на актуалното състояние и определяне на заплахите за хигрофитите
в НП „Рила”, които през този период са се развили. Маршрутите са избрани така, че да
преминават през местообитания, в които хигрофитите се срещат и да обхващат
максимално територията на парка. Проучени са тринадесет маршрута и са
установени 85 вида хигрофити.
Таксономично разнообразие
Понастоящем според литературните данни и теренните проучвания общият брой на
хигрофитите, които се срещат на територията на НП „Рила”, е 230 вида, принадлежащи
към 120 рода и 44 семейства. Те съставляват 67% от общия брой видове и 67% от общия
брой семейства на водните и водолюбиви растения в страната (Цонева и др., 2012). С
най-много представители са следните семейства: Asteraceae (22), Cyperaceae (22),
Ranunculaceae (15), Juncaceae (14), Polygonaceae (14). Най-богато представени с
видове са следните родове: Carex (14), Juncus (10), Salix (10), Epilobium (9), Ranunculus (8).
В НП „Рила“ групата на хигрофитите е много добре представена, тъй като са налице
редица подходящи за тях местообитания – торфища, мочурища, заблатени ливади,
преовлажнени терени край извори, разливи покрай реки, потоци, езера, силно овлажни
скали и др.
Списък на растенията – хигрофити на територията на национален парк „Рила“ е
представен в Приложение 2.2.5.
Природозащитно-значими таксони
От общия списък на хигрофитите в НП „Рила“ са установени 31 растителни вида с
природозащитен статут, принадлежащи към 20 семейства. Най-богатите на видове с
природозащитно значение семейства са Primulaceae (4), Asteraceae (3), Saxifragaceae
(3), Scrophulariaceae (3), Gentianaceae (2), Ranunculaceae (2) и родовете Saxifraga и
Soldanella с по три вида. В Червения списък на висшите растения в България фигурират
29 вида, като 10 от тях са включени и в Червената книга на Република България (3 вида с
категория „критично застрашен”, 5 вида с категория „застрашен” и 2 вида с категория
„уязвим”). В Закона за биологичното разнообразие присъстват 16 вида. В Бернската
конвенция са включени 4 вида. В списъка на IUCN 97 са включени 2 вида, а в Директива
92/43/EEC – 1. Тези данни подчертават значимостта на НП „Рила“ за опазване на
хигрофилните растителни видове.
Списък на растенията – хигрофити с природозащитна значимост на територията на
национален парк „Рила“ е представен в Приложение 2.2.6.
Ендемизъм
В състава на хигрофилната група растения ендемитите са представени с 14 вида – 11
балкански и 3 български, като последните са локални ендемити, т.е. срещат се само в
Рила. По време на теренните наблюдения са установени многочислени популации в
стабилно състояние на балканските ендемити – балканска паламида (Cirsium
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appendiculatum), унгарско крайснежно звънче (Soldanella chrysosticta), мъхнат девесил
(Heracleum verticillatum), планински минзухар (Crocus veluchensis) и на българския
ендемит божествена, рилска иглика (Primula deorum). Рилската иглика е глациален
реликт и има доминиращо участие при формирането на хигрофилните фитоценози,
като така придава специфичен характер на високопланинската хигрофилна
растителност в НП „Рила“.
Списък на ендемичните растения – хигрофити на територията на национален парк
„Рила“ е представен в Приложение 2.2.7.
Заплахи
За групата на хигрофитите основните заплахи са свързани с намаляване на водните
ресурси, които са основна предпоставка за поддържане на естествени условия за
развитието им. Тези заплахи са потенциални, и зависят от вероятността от суши и помалко валежи. Някои от хигрофитите са чувствителни към замърсяване на водите с
нитрати и други химични съединения. Затова е необходимо да бъде провеждан контрол
на качеството на водите в парка, особено в близост до натоварените с туристически
поток места.
Видове, предмет на специални мерки
Хигрофитите в НП “Рила” в момента не са в уязвимо състояние, налице са
разнообразни подходящи местообитания за тях и популациите им са стабилни. По тези
причини в настоящия момент не се налагат специални мерки за тази екологична група.
ПЕТРОФИТИ
Методичен подход на проучване
Работата по петрофилните растения във флората на НП „Рила“ започна с изясняване на
термините. Терминът „петрофит“ се употребява в руската ботаническа литература,
като основно се приема за синоним на термина „литофит“ (Дудка 1984; Гиляров, 1986 и
др.). И двете названия са с гръцки произход и са свързани със „скала“ и „камък“
(„petra“– скала, камък; „lithos“ – камък; „phyton“ – растение). Според някои автори,
„петрофит“ е по-широко понятие (Гречушкина 2011). В ботаническата литература на
английски и немски език, присъства единствено терминът „литофит“ („lithophyte“:
Stearn, 1973; Tootill 1984; „lithophyt»: http://worterbuchdeutsch.com/de/lithophyt). В
България, Грънчаров (1974) използва термина „скални растения“, с определение
„растителни видове, които обитават изключително или предимно лишеният от почвена
покривка скален или каменист терен и го предпочитат пред некамениста почва“.
За нуждите на настоящия проект за актуализиране на плана за управление на НП
„Рила“, приехме, че термините „петрофит“ (петрофилно растение) и „литофит“ са
синоними. За следващи проучвания препоръчваме да се употребява по-широко
ползвания термин „литофит“. Петрофитите са екологична група растения,
приспособени към живот върху камъни, скали или в техни пукнатини, както и каменист
или скалист терен. Имат важна екологична роля, участват в разрушаването на скалите и
формирането на почвена основа. Отличават се със специфики по отношение на
морфологията и биологията си, които са приспособления към екстремните условия на
скалните и каменисти местообитания, и активно видообразуване и висок ендемизъм,
особено в планинските райони и на варовикова скална основа.
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Висшите растения литофити се настаняват на повърхността на камъните и скалите и в
такъв случай се наричат „епилити“ или „хомофити“ (= epilithe; chomophyte). Когато
корените им проникват в пукнатини по камъните и скалите се наричат „хазмофити“
(chasmophyte). По отношение степента на привързаност към скалния субстрат, се
разграничават облигатни скални видове (облигатни литофити), които се срещат
изключително на такива терени и факултативни скални видове, които се срещат и по
нескални местообитания.
Броят на растенията, обитаващи скалисти местообитания, е голям. Според Turrill (1927)
те са около 50% от за флората на Балканския полуостров; Стефанов (1943) счита, че
над 25% от българската флора са растенията на скални и каменисти терени. Няма
публикации със списъци на скални растения или литофити (петрофити) за България или
обособени части от територията и, включително Рила планина. Грънчаров (1974) дава
списък със 204 „най-характерни“ скални растения в България. В основните източници за
флората на България: Флора на Република България, т. 1–11 (Йорданов 1963-1979;
Велчев, 1982, 1989; Кожухаров, 1995; Пеев, 2012); Флора на България, 4-то издание
(Стоянов и др. 1966, 1967); Определител на растенията в България (Делипавлов,
Чешмеджиев 2011), обикновено се посочва „растение, срещащо се по каменливи,
скални терени“; „в скални пукнатини“; каменисти поляни“; „скални прагове“; „сипеи“,
което дава ориентир за местообитанията. Липсват определения „литофит“,
„петрофит“; само като изключение се среща „хазмофит“. В Червена книга на Р.
България, т. 1, Растения и гъби (Пеев и др. 2015) няма растения, характеризирани като
„литофити“, „петрофити“ или „скални“; в няколко случая е посочено, че даден вид е
„хазмофит“ или обитава „хазмофитни“ съобщества. В Червена книга на Р. България, т.
3, Природни местообитания (Бисерков и др. 2015), употребата на термина „хазмофит“
е малко по-честа, при описанието на скалните местообитания.
Гореизложеното затрудни работа по изготвяне на списък на петрофитните растения в
НП „Рила“. За основа на списъка бе използван файл със списък на растенията,
срещащи се в флористичен район Рила планина (по Асьов и Петрова 2012). От файла
бяха избрани видовете, разпространени във височинния диапазон, в който попада
територията на националния парк. С помощта на основните източници за флората на
България (Йорданов 1963-1979; Велчев 1982, 1989; Кожухаров 1995, Пеев 2012а; Стоянов и
др. 1966-1967; Делипавлов и Чешмеджиев 2011), тези видове бяха експертно оценени за
срещането си по скални местообитания, като бяха отнесени в 4 категории:


видове, разпространени само по скални местообитания (облигатни
скални растения);



видове, разпространени по скални местообитания, но и по съседни тревни
или друг тип местообитания (факултативни скални растения);



видове, за които по наличната информация е трудно да се прецени до
каква степен могат да се отнесат към скалните растения (срещането им
там е случайно или е по специфични микрохабитати, свързани със
скалните);



видове, които не се срещат по скални местообитания.

Видовете от първите три категории, срещащи се във флористичен район Рила, на
надморска височина над 1200 м, са 371. Доколкото основната част от територията на
Националния парк е над 1700 м, бе предприета още една стъпка, която да отдели

279
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

видовете, чиято горна граница на разпространение е по-ниска от 1700 м. Само типични
скални растения, разпространени под 1700 м бяха запазени. Така списъкът бе сведен
до 298 вида. Допълнителна селекция е направена с използването на източници, свързани
със скални местообитания (Русакова 2012; Русакова, Гусев 2012; Гусев, Русакова 2012) и
публикации, посветени на скалните растения (Грънчаров 1974) и флората и
растителността на Рила (Стоянов, Китанов 1966; Бондев 1959; Русакова 1974, Ташев,
Павлов 1994; Пеев и др. 1999 и др.), включително и такива, свързани със съобщения за
установени за пръв път за България видове и флористични данни за отделни видове
(Стоянов, Стефанов 1921; Янев, Панов 1964; Dimitrov 1995; Russakova, 1995; Dencev et al.
1997).
Оценката на консервационния статут на видове е по Червения списък на
папратовидните и семенните растения в България (Petrova & Vladimirov 2009) и Червена
книга на Р. България (Пеев и др. 2015), както и приложенията на Закона за биологичното
разнообразие, Бернската конвенция и Директива 92/43 ЕИО. Ендемизмът е оценен по
работите на Petrova (2006) и Petrova & Vladimirov (2010).
Таксономично разнообразие
Списъкът на петрофитните растения в НП „Рила“ включва 132 вида от 75 рода и 35
семейства. От тях 5 вида (4 рода, 2 семейства) се отнасят към Плауновите
(Lycopodiophyta). Папратовите (Polypodiophyta) са 12 вида (отнасящи се към 7 рода от
4 семейства). От Голосеменните (Pinophyta) в списъка е включена рядката казашка
хвойна (Juniperus sabina), която e факултативен скален вид (широко разпространените
клек и бял бор, както и бялата мура, понякога също растат като хазмофити в големи
скални пукнатини). Двусемеделните растения са 125 вида от 22 семейства, а
едносемеделните – 13 вида от 5 семейства. В списъка са включени основно видовете,
които са облигатни скални растения – 100 вида. От видовете, които са факултативни
петрофити, са включени 32 вида – такива, за които скалните и каменисти места са
основно (макар и не единствено) местообитание, както и такива с консервационно
значение.
С най-много видове в списъка са преставени семействата Сложноцветни (Asteraceae)
и Дебелецови (Crassulaceae) – по 12 вида, при Сложноцветните от 9 рода; а при
Дебелецовите от 4 рода. Следва семейство Каменоломкови (Saxifragaceae) с 11 вида,
всичките от род Каменоломка (Saxifraga). Четвърто и пето място с по 10 вида се
споделят от Розоцветните (Rosaceae) и Устоцветните (Lamiaceae), които са с по 10 вида.
На 6-то място по богатство е сем. Карамфилови (Caryophyllacea), които са с 9 вида в
списъка. В повечето от тези семейства има и видове, които обитават основно други
местообитания, но се срещат и в скалисти или каменисти места – т.е. понякога са
факултативни петрофити. На родово ниво най-богат е род Каменоломка (Saxifraga) с
11 вида; следван от род Тлъстига (Sedum) със 7 вида; мащерка (Thymus) със 6 вида ;
изтравниче (Asplenium) с 5 вида. Три рода, подрумиче (Anthemis), плюскавиче (Silene) и
шапиче (Alchemilla) са с по 4 вида.
Списък на растенията – петрофити на територията на национален парк „Рила“ е
представен в Приложение 2.2.8.
Природозащитно-значими таксони
Петрофитните видове във флората на НП „Рила“, които са защитени (включени в
Приложение 3 на ЗБР), са 30. Сред оценените за Червен списък на папратовидните и
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семенните растения в България (Petrova & Vladimirov 2009) са 44 вида, срещащи се в
парка. Разпределението им по категории е както следва: Критично застрашени – 3 вида
(Rheum rhaponticum, Rhodiola rosea, Saussurea discolor); Застрашени – 17 вида; Уязвими –
13 вида; Почти застрашени – 5 вида; Слабо засегнати – 4 вида. С недотатъчно данни са 2
вида (Sempervivum leucanthum, Soldanella pusilla). От тези видове, 22 са включени в
Червена книга на Р. България (Пеев и др. 2015). Два вида са включени в Приложение 1.
Флора на Бернската конвенция: рилски ревен (Rheum rhaponticum) и българско
омайниче (Geum bulgaricum).
Ендемизъм
Районите с обширни скални масиви, каквато е Рила планина, се отличават с високо
ниво на ендемизъм. В списъка на петрофитните растения в НП „Рила“, има 9 български
ендемита – 7%. Сред тях са рилското и светиивановото подрумичета (Anthemis orbelica,
A. sancti-johannis), троянската камбанака (Campanula trojanensis), кернеровата
метличина (Centaurea kerneriana) и рилския ревен (Rheum rhaponticum). Балканските
ендемити са 21 – 16%, напр. българско омайниче (Geum bulgaricum), цар-борисово
прозорче (Potentilla regis-borisii), чернотичинков лук (Allium melanantherum) и др.
Заплахи за петрофитните видове в НП „Рила“
Режимът на защита (национален парк с висок процент на строго защитени територии)
предполага отсъствие на повечето заплахи, свързани с човешко въздействие (напр.
земеделие). Местообитанията, по които се срещат скалните растения, в голямата си
част са също трудно достъпни за хората и това също е основание за отсъствие на
повечето заплахи, свързани с човешко въздействие. Така, поради режима на защита на
територията и характера на местоообитанията, отсъстват заплахите, свързани със
земеделие, лесовъдство, минна и друга добивна промишленост, транспортни
коридори, урбанизация, замърсяване. За повечето от петрофитните видове,
антропогенните въздействия и заплахи, свързани със събирателство за храна и/или
лекарства, както и безпокойство или отрицателни въздействия поради туризъм и скално
катерене отсъстват или са пренебрежимо малки по засегната площ и отрицателно
въздействие. Изключение са видове, използвани като лечебни. Такива са рилския ревен
(Rheum rhaponticum), златовръхът (Rhodiola rosea), петнистата тинтява (Gentiana
punctata) и в по-малка степен различните видове дебелец (Sempervivum sp. div.) и
изтравничето (Asplenium trichomanes). Независимо от законовата защита на първите от
тях, събирането им продължава (повече данни за степента на заплаха за тези видове
има в частта за лечебните растения).
По експертна преценка, за отделни скални видове е заплаха събирателството им като
декоративни видове (като цели растения или за букети, което влияе отрицателно върху
възобновяването им). Обект на такова събирателство са някои папрати (изтравничета,
златиста папрат), видовете от родовете нежит и дебелец (Jovibarba, Sempervivum). В
рамките на парка като цяло, тази заплаха е пренебрежимо малка, но може би следва
да се отчита в районите на популярни туристически маршрути.
Понастоящем няма данни за заплахи за петрофитните растения в парка, свързани с
навлизането на инвазивни видове. Доколкото скалните местообитания са с най-бавно
протичащите промени на средата, заплахите свързани с промени в природната
система също практически отсъстват за петрофитните растения в националния парк.
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Възможни и вероятно с отрицателно въздействие при отделни видове са вътревидовете
фактори, като липса на опрашители; намалена плодовитост; ограничено
разпространение, лошо възобновяване/ регенериране, висока смъртност на младите
индивиди, ниска плътност на популациите, флуктуации на числеността и други
вътревидови причини. Оценката на тези фактори изисква детайлно изследване, като
правило с мониторинг през един по-продължителен период, с лабораторни и полеви
изследвания на възобновяването. От досега известните данни, може да предположи че
заплахите, свързани с ограниченото разпространение и ниската плътност на
популациите, са с най-голямо значение при най-редките от петрофитните видове.
Инвазивни чужди видове
На територията на планината Рила се срещат около 15 вида инвазивни чужди вида – бял
щир (Amaranthus albus), обикновен щир (A. retroflexus), черна акация (Amorpha
fruticosa), летен люляк (Buddleja davidii), канадска злолетица (Erigeron canadensis),
суматренска злолетица (E. sumatrensis), дребноцветна перуанска лайка (Galinsoga
parviflora), влакнеста перуанска лайка (G. quadriradiata), жлезиста слабонога
(Impatiens glandulifera), дребноцветна слабонога (I. parviflora), теснолистна дзука
(Juncus tenuis), миризлива лайка (Matricaria discoidea), американски винобой
(Phytolacca americana), салкъм (Robinia pseudoacacia), новобелгийски звездел
(Symphyotrichum novi-belgii agg.) (Петрова и др. 2012). По-голяма част от тези видове се
срещат докъм 1000 м надм. в., т.е. разпространението им на територията на
националния парк е малко вероятно. На територията на националния парк са
установени единични индивиди от черна акация (Amorpha fruticosa), канадска злолетица
(Erigeron canadensis), теснолистна дзука (Juncus tenuis) и миризлива лайка (Matricaria
discoidea). Засега не са установени инвазивни чужди видове растения, които са заплаха
за местното биологично разнообразие на територията на националния парк.
Списък на индикаторни видове папратовидни и семенни растения е представен в
Приложение 2.2.9.
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Приложение 2.2.1. Списък на видовете и подвидовете папратовидни и семенни растения на територията на национален парк „Рила“
Устано
-вен
Българско
през
№ Род
Вид
Автор
Подвид
Автор
название
Семейство
2015 г.**
Diphasiastru
алпийски
alpinum*
1 m
(L.) Holub
дифазиаструм
Lycopodiaceae
(L.) Schrank
иглолистна
2 Huperzia
Selago
& Mart.
хуперзия
Lycopodiaceae
+
бухалковиден
3 Lycopodium clavatum
L.
плаун
Lycopodiaceae
швейцарски
4 Selaginella
helvetica
(L.) Spring
бронец
Selaginellaceae
(L.) Schrank &
плауновиден
5 Selaginella
selaginoides
Mart.
бронец
Selaginellaceae
6

Equisetum

arvense

L.

полски хвощ

Equisetaceae

+

7

Equisetum

fluviatile

L.

мочурен хвощ

Equisetaceae

+

8

Equisetum

hyemale

L.

презимуващ хвощ

Equisetaceae

+

9

Equisetum

palustre

L.

блатен хвощ

Equisetaceae

+

10

Equisetum

L.

горски хвощ

Equisetaceae

+

11

Asplenium

sylvaticum
adiantumnigrum

L.

черно изтравниче

Aspleniaceae

12

Asplenium

ceterach

L.

златиста папрат

Aspleniaceae

13

Asplenium

ruta-muraria

L.

Aspleniaceae

14

Asplenium

septentrionale

(L.) Hoffm.

стенно изтравниче
северно
изтравниче
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№

Род

Вид

Автор

15

Asplenium

trichomanes

L.

16

Asplenium

viride

17

Phyllitis

scolopendrium

Huds.
(L.)
Newmann

18

Athyrium

distentifolium

Opiz

19

Athyrium

filix-femina

(L.) Roth

20

spicant

(L.) Roth

21

Blechnum
Cryptogram
ma

crispa*

(L.) Hook.

22

Cystopteris

alpina*

(Lam.) Desv.

23

Cystopteris

fragilis

(L.) Bernh.
(Lowe)
Fraser-Jenk.
(Vill.) H. P.
Fuchs
(Hoffm.)
A.
Gray

24

Dryopteris

affinis

25

Dryopteris

carthusiana

26

Dryopteris

dilatata

Подвид

borreri

Автор

(Neuman)
Fraser-Jenk.

Българско
название
обикновено
изтравниче
зелено изтравниче
обикновен волски
език
алпийска женска
папрат
обикновена
женска папрат
класовиден
блехнум
къдрава
криптограма
алпийска
крехка
папрат
обикновена крехка
папрат
сходна
мъжка
папрат
бодлива
мъжка
папрат
гребенеста мъжка
папрат
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Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Aspleniaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Athyriaceae

+

Athyriaceae

+

Blechnaceae
Cryptogrammac
eae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae

+

Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae

+
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№
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Вид

Автор

27

Dryopteris

expansa

(C.
Presl)
Fraser-Jenkins
& Jermy

28

filix-mas

(L.) Schott

29

Dryopteris
Gymnocarpi
um

dryopteris

(L.) Newman

30

Polystichum

aculeatum

(L.) Roth

31

Polystichum

lonchitis

(L.) Roth

32

Pteridium

aqulinum

(L.) Kuhn

33

lunaria

(L.) Sw.

34

Botrychium
Ophioglossu
m

vulgatum

L.

35

Polypodium

vulgare

36

Thelypteris

37

Juniperus

38
39

Подвид

Автор

Българско
название
разширена мъжка
папрат
противоглистна
мъжка папрат
дъбов
гимнокарпиум
наделен
многоредник
копиевиден
многоредник

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Dryopteridaceae

+

Dryopteridaceae

+

Dryopteridaceae

+

Dryopteridaceae

+

Dryopteridaceae

+

Hypolepidaceae

+

Ophioglossaceae

+

Ophioglossaceae

+

L.

орлова папрат
обикновена лунна
папрат
обикновен змийски
език
обикновена сладка
папрат

Polypodiaceae

+

phegopteris

(L.) Sloss.

буков телиптерис

Thelypteridaceae

communis

L.

обикновена хвойна

Cupressaceae

Juniperus

sabina*

L.

казашка хвойна

Cupressaceae

Juniperus

sibirica

Burgsd.

сибирска хвойна

Cupressaceae
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Устано
-вен
през
2015 г.**

Българско
название

Семейство

Mill.

бяла ела

Pinaceae

+

Mattf.

царборисова ела

Pinaceae

+

abies

(L.) H. Karst.

смърч

Pinaceae

+

mugo

Turra

клек

Pinaceae

+

черен бор

Pinaceae

№

Род

Вид

Автор

40

Abies

alba

41

Abies

borisii-regis

42

Picea

43

Pinus

Подвид

(D.
Don)
Holmboe

44

Pinus

nigra

J.F. Arnold

45

Pinus

peuce

Griseb.

бяла мура

Pinaceae

+

46

Pinus

sylvestris

бял бор

Pinaceae

+

47

Pseudotsuga

menziesii

L.
(Mirb.)
Franco

дуглазка

Pinaceae

48

Taxus

baccata*

L.

тис

Taxaceae

+

49

Acer

campestre

L.

campestre

клен

Aceraceae

+

Acer

campestre

L.

leiocarpum

Acer

heldreichii

Orph.

heldreichii

Acer

heldreichii

Orph.

macropterum

51

Acer

platanoides

L.

шестил

Aceraceae

+

52

Acer

pseudoplatanus

L.

Aceraceae

+

53

Adoxa
Aegopodiu
m

moschatellina

L.

явор
обикновена
мошковица

Adoxaceae

+

podagraria

L.

седмолист

Apiaceae

+

50

54

pallasiana

Автор

(Opiz) Pax

Aceraceae
планински явор

(Vis.) Pax

+

Aceraceae
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Aceraceae

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Устано
-вен
през
2015 г.**

Българско
название

Семейство

дъбравен азмацук

Apiaceae

Vandas

панчичева пищялка

Apiaceae

горска пищялка
лъскавоплоден
азмацук

Apiaceae

nitidus

L.
(Wahlenb.)
Hazsl.

Anthriscus

sylvestris

(L.) Hoffm.

горски азмацук

Apiaceae

+
+

№

Род

Вид

55

Anthriscus

nemorosus

Автор
(M.
Bieb)
Spreng.

56

Angelica

pancicii

57

Angelica

sylvestris

58

Anthriscus

59

Подвид

+

Apiaceae

60

Astrantia

major

L.

зарниче

Apiaceae

61

Bupleurum

falcatum

L.

сърповидна урока

Apiaceae

62

carvi

L.

обикновен ким

Apiaceae

aureum

L.

златист балдаран

Apiaceae

64

Carum
Chaerophyll
um
Chaerophyll
um

hirsutum

L.

влакнест балдаран

Apiaceae

+

65

Heracleum

sibiricum

L.

сибирски девисил

Apiaceae

+

66

Heracleum

ternatum

Velen.

триделен девисил

Apiaceae

+

67

Heracleum

verticillatum

Pančić

мъхнат девисил

Apiaceae

+

68

Laser

trilobum

(L.) Borkh.

Apiaceae

69

Laserpitium

latifolium

L.

загърличе
широколистен
лазерпициум

63

major

Автор
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Apiaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

№

Род

Вид

Автор

70

Ligusticum

mutellina

(L.) Crantz

71

Oenanthe

banatica

Heuff.

72

Oenanthe

silaifolia

M. Bieb.

73

Oenanthe

stenoloba

Schur

74

Pastinaca

hirsuta

Pančić

75

Pastinaca

sativa

L.

Подвид

Автор

sativa

sativa

L.

urens

arenarium

Waldst. & Kit.

neumayeri

carvifolia
oligophyllum

Vill.
(Griseb.)
Vandas

aequiradium

(Velen.)
Acht.

79

Pastinaca
Peucedanu
m
Peucedanu
m
Peucedanu
m
Physospermu
m

cornubiensis

(L) DC.

80

Pimpinella

saxifraga

L.

77
78

обикновен
пащарнак
пясъчна
самодивска трева
европейска
самодивска трева
планинска
самодивска трева
физоспермум
каменоломков
анасон
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Семейство
Apiaceae

+

Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae

+

Apiaceae
(Godr.)
Čelak.
(Vis.) Stoj. &
Stef.

76

Българско
название
високопланински
див магданоз
банатски
воден
морач
теснолистен воден
морач
обикновен
воден
морач
планински
пащарнак

Устано
-вен
през
2015 г.**

Apiaceae

+

Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

№

Род

Вид

Автор

81

Sanicula

europea

L.

82

Selinum

carvifolia

L.

83

Seseli

annuum

84

Seseli

libanotis

L.
(L.)
Koch

85

Seseli

rigidum

Waldst. & Kit.

hirtulum

Seseli

rigidum

rigidum

86

Silaum

silaus

Waldst. & Kit.
(L.) Schinz &
Thell.

87

Trinia

glauca

(L.) Dumort.

glauca

88

Hedera

helix

L.

89

Aristolochia

pallida

Willd.

90

europaeum

L.

91

Asarum
Vincetoxicu
m

hirundinaria

Medik.

92

Achillea

chrysocoma

Friv.
(Rchb.
Heimerl

93

Achillea

collina

Подвид

Автор

Българско
название

Peev

дебрянка
планински
див
морков
обикновен скален
копър
едролистен скален
копър
бодлив
скален
копър

W.D.J.

hirundinaria

Семейство
Apiaceae

+

Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae

+

Apiaceae
Apiaceae

силаус

Apiaceae

синкава триния

Apiaceae

бръшлян

Aralliaceae

бледа вълча ябълка
европейски
копитник

Aristolochiaceae

+

Aristolochiaceae

+

обикновен устрел

Asclepiadaceae

+

златист равнец

Asteraceae

обикновен равнец

Asteraceae

f.)
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Устано
-вен
през
2015 г.**

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Българско
название

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

полски равнец

Asteraceae

+

горски равнец

Asteraceae

+

Asteraceae

+

Waldst. & Kit.

едролистен равнец
езичестолистен
равнец

Asteraceae

+

L.

бял равнец

Asteraceae

+

алпийски равнец

Asteraceae

+

влакнест равнец

Asteraceae

alliariae

Waldst. & Kit.
(Gouan)
A.
Kern.

аденостилес

Asteraceae

+

Antennaria

dioica

(L.) Gaertn.

Asteraceae

+

103

Anthemis

carpatica

Willd.

витошки еделвайс
карпатско
подрумиче

Asteraceae

+

104

Anthemis

cretica

L.

Asteraceae

105

Anthemis

macedonica

Boiss.

критско подрумиче
македонско
подрумиче

№

Род

Вид

Автор

94

Achillea

crithmifolia

Waldst. & Kit.

95

Achillea

distans

Willd.

96

Achillea

grandifolia

Friv.

97

Achillea

lingulata

98

Achillea

millefoilum

99

Achillea

multifida

(DC.) Griseb.

100

Achillea

setacea

101

Adenostyles

102

Anthemis

macedonica

Boiss.

106

Anthemis

ruthenica

M.Bieb.

107

Anthemis

tenuiloba

(DC.)

Подвид

Автор

distans

-

macedonica

orbelica

R.R.

(Pančić)
Oberpr.
Greuter

&
Asteraceae
кримско
подрумиче

Asteraceae

тяснолистно

Asteraceae
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Asteraceae

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Българско
название
подрумиче

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

L.

обикновен репей

Asteraceae

+

nemorosum

Lej.

сенколюбив репей

Asteraceae

Arctium

tomentosum

Mill.

мъхнат репей

Asteraceae

111

Artemisia

absinthium

L.

горчив пелин

Asteraceae

112

Artemisia

eriantha

Ten.

алпийски пелин

Asteraceae

113

Artemisia

vulgaris

L.

черен пелин

Asteraceae

+

114

Aster

alpinus

L.

Asteraceae

+

115

Bellis

perennis

L.

Asteraceae

+

116

Carduus

acanthoides

L.

Asteraceae

+

117

Carduus

carduelis

(L.) Gren.

118

Carduus

kerneri

Simonk.

119

Carduus

nutans

L.

120

Carduus

personata

(L.) Jacq.

121

Carduus

thoermeri

Weinm.

алпийски звездел
обикновена
паричка
обикновен
магарешки бодил
кръглоглав
магарешки бодил
кернеров
магарешки бодил
наведен
магарешки бодил
маскиран
магарешки бодил
термеров
магарешки бодил

№

Род

Вид

Автор
Fern.

108

Arctium

lappa

109

Arctium

110

Подвид

scardicus

personata

Автор

(Griseb.)
Kazmi
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Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

122

Carlina

acanthifolia

All.

123

Carlina

vulgaris

L.

124

Centaurea

biebersteinii

DC.

125

Centaurea

cyanus

L.

126

Centaurea

fritschii

Hayek

127

Centaurea

indurata

Janka

128

Centaurea

jacea

L.

129

Centaurea

Подвид

australis

kerneriana

gheorghieffii

Centaurea

kerneriana

Janka

130

Centaurea

kotschyana

131

Centaurea

moesiaca

Heuff.
Urum. &
Wagner

132

Centaurea

napulifera

Rochel

133

Centaurea

nervosa

Willd.

kerneriana
J.

Автор

(A.
Kern.)
Dostál

Българско
название
безстъблена
решетка
обикновена
решетка
биберщайнова
метличина

Asteraceae

+

Asteraceae

+

Asteraceae

полска метличина
фричова
метличина
широколистна
метличина

Asteraceae

ливадна метличина

Asteraceae

(Halácsy)
Dostál

Asteraceae
Asteraceae

Asteraceae
кернерова
метличина
кочиева метличина
мизийска
метличина
ряповидна
метличина
едноцветна
метличина
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Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

+

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

+

Asteraceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№
134

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

Centaurea

orbelica

Velen.

135

Centaurea

pallidior

136

Centaurea

pannonica

Halácsy
(Heuff.)
Simonk.

137

Centaurea

phrygia

L.

138

Centaurea

rhenana

Boreau

Подвид

Автор

vatevii

(Degen,
Urum. &
Wagner)
Dostál

Българско
название
белоснежна
метличина

rhenana

Boreau

tartarea

139

Centaurea

scabiosa

L.

140

Centaurea

triumfettii

All.

adscendens

Centaurea

triumfettii

All.

triumfetti

бледолистна
метличина
панонска
метличина
фригийска
метличина
ренанска
метличина

(Velen.)
Dostál

(Bartl.) Dostál

самогризкова
метличина
триумфетова
метличина

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Asteraceae
Asteraceae

+

Asteraceae

141

Centaurea

tuberosa

Vis.

142

Centaurea

velenovskyi

Adamović

143

Cicerbita

alpina

(L.) Wallr.

алпийски млечник
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+

Asteraceae

грудеста
метличина
веленовскиева
метличина

tuberosa

Asteraceae

J.

rhenana

Centaurea

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

144

Cicerbita

pancicii

Автор
(Vis.)
Beauverd

145

Cicerbita

plumieri

(L.) Kirschl.

146

Cichorium

L.

147

Cirsium

intybus
appendiculatu
m

148

Cirsium

arvense

(L.) Scop.

149

Cirsium

candelabrum

Griseb.

150

Cirsium

canum

(L.) All.

151

Cirsium

heterotrichum

Pančić

152

Cirsium

ligulare

Boiss.

153

Cirsium

vulgare

154

Cota

austriaca

155

Cota

156

Cota

Подвид

Автор

Българско
название

Семейство

панчичев млечник
крилатолистен
млечник
обикновена
синя
жлъчка
балканска
паламида

Asteraceae

Устано
-вен
през
2015 г.**

Asteraceae
Asteraceae

+

Asteraceae

+

полска паламида
свещникова
паламида

Asteraceae

+

Asteraceae

+

Asteraceae

+

Asteraceae

+

Asteraceae

+

Asteraceae

+

sancti-johanis*

(Savi) Ten.
(Jacq.) Sch.
Bip.
(Stoj., Stef. &
Turril) Holub

кучешка паламида
разновлакнеста
паламида
езичестолистна
паламида
обикновена
паламида
австрийско
подрумиче
светииваново
подрумиче

tinctoria

(L.) J. Gay

багрилно

Asteraceae

Griseb.
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Asteraceae
Asteraceae

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

Подвид

157

Cota

triumfetti

(L.) J. Gay

158

Crepis

biennis

159

Crepis

conyzifolia

L.
(Gouan)
Kern.

160

Crepis

paludosa

(L.) Moench

161

Crepis

viscidula

Froel.

162

Crupina

vulgaris

Cass.

163

Doronicum

austriacum

Jacq.

164

Doronicum

columnae

Ten.

165

Doronicum

hungaricum

Rchb.f.

166

Doronicum

orientale

Hoffm.

167

Echinops

banaticus

Schrad.

168

Erigeron

acris

L.

A.

Автор

Българско
название
подрумиче
триумфетиево
подрумиче
двугодишна
дрипавка
планинска
дрипавка

Asteraceae
Asteraceae

+

Asteraceae

+

блатна дрипавка

Asteraceae

+

лепкава дрипавка
обикновена
крупина
австрийски
див
слънчоглед
планински
див
слънчоглед
унгарски
див
слънчоглед
източен
див
слънчоглед

Asteraceae

банатски челядник
обикновена
злолетница

Asteraceae
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Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Asteraceae
Asteraceae

+

Asteraceae

+

Asteraceae
Asteraceae

Asteraceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

Подвид

169

Erigeron

alpinus

L.

rhodopaeus

170

Erigeron

atticus

Vill.

171

Erigeron

uniflorus

L.

172

Eupatorium

cannabinum

L.

173

Filago

germanica

174

Filago

175

Автор
(Vierh.)
Kožuharov &
N. Andreev

Българско
название

Семейство

алпийска
злолетница

Asteraceae

Устано
-вен
през
2015 г.**

гръцка злолетница
едноцветна
злолетница

Asteraceae

Asteraceae

(L.) Huds.

дъбровник
обикновена
свещица

arvensis

L.

полска свещица

Asteraceae

Gnaphalium

norvegicum

Gunnerus

северен бял смил

Asteraceae

176

Gnaphalium

supinum

L.

дребен бял смил

Asteraceae

+

177

Gnaphalium

sylvaticum

L.

Asteraceae

+

178

Gnaphalium

uliginosum

L.

горски бял смил
влаголюбив
бял
смил

Asteraceae

+

179

Hieracium

alpicola

Hoppe

планинска румянка

Asteraceae

+

златиста румянка
широколистна
румянка
отклоненочетинест
а румянка

Asteraceae

180

Hieracium

aurantiacum

L.

181

Hieracium

brevifolium

Tausch

182

Hieracium

caespitosum

Dumort.

carpaticola

caespitosum

Nägeli
Peter

Asteraceae
+

Asteraceae

&
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+

Asteraceae
Asteraceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№
183

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

Подвид

Hieracium

cymosum

L.

cymosum

Hieracium

cymosum

L.

184

Hieracium

echioides

Lumn.

185

Hieracium

gentile

Boreau

186

Hieracium

halimifolium

187

Hieracium

188

Hieracium

189

sabinum

Българско
название
разклонена
румянка

Автор

(Sebast.)
Nägeli
Peter

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Asteraceae

+

&
Asteraceae
Asteraceae

(Froel.) Fr.

бодлива румянка
нежностъблена
румянка
лободолистна
румянка

hoppeanum

Schult.

миши уши

Asteraceae

naegelianum

Pančić

Asteraceae

Hieracium

olympicum

Boiss.

190

Hieracium

pannosum

Boiss.

негелова румянка
олимпийска
румянка
едровлакнеста
румянка

191

Hieracium

pavichii

Heuff.

павичова румянка

Asteraceae

192

Hieracium

pilosella

L.

Asteraceae

+

193

Hieracium

piloselloides

Vill.

Asteraceae

+

194

Hieracium

praealtum

Gochnat

влакнеста румянка
влакнестоподобна
румянка
високостъблена
румянка

Asteraceae

+

piloselloides
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Asteraceae

+

Asteraceae
+

Asteraceae
Asteraceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Asteraceae

+

Asteraceae

+

L.

горска румянка
храсталачна
румянка

Asteraceae

+

Tausch

шмидтова румянка

Asteraceae

schultzianum

Pančić & Vis.

Asteraceae

Hieracium

semisilvaticum

201

Hieracium

sericophyllum

(Zahn) Prain
Nejčeff
&
Zahn

шултцова румянка
полугорска
румянка
kопринестолистна
румянка

202

Hieracium

sparsum

Friv.

Asteraceae

203

Hieracium

trebevicianum

K. Maly

204

Hieracium

tschamkorijense

Zahn

204

Hieracium

umbellatum

L.

206

Hieracium

vandasii

Freyn

207

Hieracium

velenovskyi

Freyn

възлеста рунянка
требевичева
румянка
чамкорийска
румянка
сенниковидна
румянка
вандазиева
румянка
веленовскиева
румянка

208

Hieracium

villosum

Jacq.

вълнеста румянка

Asteraceae

№

Род

Вид

Автор

195

Hieracium

pseudopilosella

Ten.

196

Hieracium

racemosum

Willd.

197

Hieracium

sabaudum

198

Hieracium

schmidtii

199

Hieracium

200

Подвид
pseudopilosell
a

Автор

Българско
название
лъжливовлакнеста
румянка
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Asteraceae
Asteraceae

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Българско
название

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

(L.) Cass.

подбелниче

Asteraceae

+

L.

петнист свиняк

Asteraceae

radicata

L.

коренест свиняк

Asteraceae

Inula

conyzae

(Griess.) DC.

обикновен оман

Asteraceae

213

Inula

hirta

L.

влакнест оман

Asteraceae

214

Inula

oculus-christi

L.

скален оман

Asteraceae

карпатска якобеа

Asteraceae

крайводна якобеа

Asteraceae

№

Род

Вид

Автор

209

Homogyne

alpina

210

Hypochaeris

maculata

211

Hypochaeris

212

215

Jacobaea

abrotanifolia

216

Jacobaea

aquatica

217

Jacobaea

erucifolia

218

Jacobaea

othonnae

219

Jacobaea

pancicii

(L.) Moench
(Hill.)
P.
Gaertn., G.B.
Mey.
&
Scherb.
(L.)
P.
Gaertn., G.B.
Mey.
&
Scherb.
(M.
Bieb.)
C.A. Mey
(Degen)
Vladimirov &
RaabStraube

Подвид

carpathica

Автор

(Herbich)
Nord.
Greuter

B.
&

еруколистна
якобеа
перестолистна
якобеа

панчичева якобеа
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+

+

Asteraceae
Asteraceae

Asteraceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

220

Jacobaea

vulgaris

Gaertn.

221

Jurinea

consanguinea

DC.

neicevii

222

Lactuca

quercina

L.

quercina

223

Lapsana

communis

L.

224

Leontodon

autumnalis

L.

225

Подвид

Leontodon

hispidus

L.

danubialis

Leontodon

hispidus

L.

hispidus

rilaensis

Hayek
(Perreym.)
DC.

228

Leontodon
Leucanthem
um
Leucanthem
um

229

Ligularia

carpathica*

(Vaill.) Lam.
(Schott)
Pojark.

230

Matricaria

discoidea

DC.

231

Mycelis

muralis

(L.) Dumort.

232

Onopordum

acanthium

L.

226
227

pallens
vulgare

Автор

Kožuharov

(Jacq.)
Simonk.

`

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

обикновена якобеа
ръбестоплоден
миск
праволистна
салата

Asteraceae

+

Asteraceae

+

обикновен сгърбуч

Asteraceae

+

есенна жълтица

Asteraceae

+

четинеста жълтица

Asteraceae

Българско
название

Asteraceae

+

рилска жълтица

Asteraceae

+

бледа маргаритка
ливадна
маргаритка

Asteraceae

рилски див тютюн
американска
лайка

Asteraceae

стенна салата
жълтеникав
онопордум

Asteraceae
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Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

Подвид

233

Petasites

albus

234

Petasites

hybridus

(L.) Gaertn.
(L.)
P.
Gaertn., G.B.
Mey.
&
Schreb.

hybridus

235

Picris

hieracioides

L.

hieracioides

Picris

hieracioides

L.

spinulosa

Picris

hieracioides

L.

villarsii

236

Prenanthes

purpurea

237

Ptilostemon

afer

L.
(Jacq.)
Greuter

238

Saussurea

discolor

(Willd.) DC.

239

Senecio

doronicum

(L.) L.

transylvanicus

240

Senecio

hercynicus

Herborg

dalmaticus

Senecio

hercynicus

Herborg

hercynicus

241

Senecio

nemorensis

L.

bulgaricus

Автор

(Guss.)
Arcang.
(Jord.)
Nyman

(Boiss.)
Nyman
(Griseb.)
Greuter
(Velen.)
Greuter

Българско
название

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

бяла чобанка

Asteraceae

+

хибридна чобанка
рунянковидно
горчивче
рунянковидно
горчивче
рунянковидно
горчивче
пурпурен
пренантес

Asteraceae

+

птилостемон
разноцветна
саусурея
слънчогледов
спореж

Asteraceae

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

+

Asteraceae
Asteraceae

+

Asteraceae
херцински спореж

Asteraceae

+

горски спореж

Asteraceae

+
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Asteraceae

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
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Българско
название

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Waldst. & Kit.

скален спореж

Asteraceae

+

L.

лепкав спореж

Asteraceae

+

vulgaris

L.

обикновен спореж

Asteraceae

Serratula

tinctoria

L.

щитовиден сърпец

Asteraceae

246

Solidago

virga-aurea

L.

златен енчец

Asteraceae

+

247

Tanacetum

corymbosum

+

Tanacetum

macrophyllum

бяла вратига
едролистна
вратига

Asteraceae

248

(L.) Sch.Bip.
(Waldst.
&
Kit.) Sch. Bip.

Asteraceae

+

249

Tanacetum

parthenium

(L.) Sch. Bip.

Asteraceae

+

250

Tanacetum

vulgare

L.

Asteraceae

+

251

Taraxacum

aequilobiforme

Soest

горска вратига
обикновена
вратига
равноделно
глухарче

252

Taraxacum

bithynicum

DC.

Asteraceae

253

Taraxacum

borovezum

R. Doll

битинско глухарче
боровецко
глухарче

254

Taraxacum

bulgaricum

Soest

българско глухарче

Asteraceae

255

Taraxacum

carinthiacum

Soest

каринтско глухарче

Asteraceae

256

Taraxacum

crocellum

Soest

Asteraceae

257

Taraxacum

erythrospermum

Besser

глухарче
червеносеменно
глухарче

№

Род

Вид

Автор

242

Senecio

rupestris

243

Senecio

viscosus

244

Senecio

245

Подвид

Автор
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Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
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Род

Вид

Автор

258

Taraxacum

R. Doll

259

Taraxacum

floribundum
fontanosquame
um

Българско
название
многоцветно
глухарче

Soest

люспесто глухарче

Asteraceae

260

Taraxacum

fontanum

Hand-Mazz.

Asteraceae

261

Taraxacum

hamosium

R. Doll

262

Taraxacum

helveticum

Soest

263

Taraxacum

malowitzum

R. Doll

изворно глухарче
гъстовлакнесто
глухарче
швейцарско
глухарче
мальовишко
глухарче

264

Taraxacum

mattmarkense

Soest

глухарче

Asteraceae

265

Taraxacum

metriocallosum

Soest

Asteraceae

266

Taraxacum

ochrospermum

Soest

267

Taraxacum

officinale

F.H. Wigg.

глухарче
жълтосеменно
глухарче
обикновено
глухарче

268

Taraxacum

ooststroomii

Soest

глухарче

Asteraceae

269

Taraxacum

paludosiforme

водно глухарче

Asteraceae

270

Taraxacum

palustre

R. Doll
(Lyons)
Symons

Asteraceae

271

Taraxacum

panalpinum

Soest

блатно глухарче
високопланинско
глухарче

№

Подвид

Автор
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Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Asteraceae

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Asteraceae
Asteraceae

Asteraceae

+

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
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Устано
-вен
през
2015 г.**

Род

Вид

Автор

272

Taraxacum

R. Doll

273

Taraxacum

poliochloroides
pseudofontanu
m

Soest

Българско
название
бледозелено
глухарче
лъжливоизворно
глухарче

274

Taraxacum

reophilum

Soest

глухарче

Asteraceae

275

Taraxacum

rhaeticum

Soest

глухарче

Asteraceae

276

Taraxacum

saasense

Taraxacum

serotinum

глухарче
серотинско
глухарче

Asteraceae

277

Soest
(Waldst.
Kit.) Fisch.

278

Taraxacum

silvicola

Soest

горско глухарче

Asteraceae

279

Taraxacum

silvrettense

Soest

Asteraceae

280

Taraxacum

sitnjakovense

R. Doll

глухарче
ситняковско
глухарче

281

Taraxacum

vindobonense

виенско глухарче

Asteraceae

282

Telekia

speciosa

Soest
(Schreb.)
Baumg.

Asteraceae

+

283

Tephroseris
Tripleurosper
mum
Tripleurosper
mum

papposa

(Rchb.) Schur

Asteraceae

+

caucasicum

(Willd.) Hayek

trichophyllum

(Kit.) Freyn

красив чернокос
хвърчилков
тефрозерис
кавказки
триребреник
тънколистен
триребреник

№

284
285

Подвид

&

papposa

Автор
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Семейство
Asteraceae
Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae
Asteraceae

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
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Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Asteraceae

+

Royle

подбел
жлезиста
слабонога

Balsaminaceae

+

noli-tangere

L.

горска слабонога

Balsaminaceae

+

Alnus

glutinosa

(L.) Gaertn.

черна елша

Betulaceae

+

Alnus

incana

(L.) Moench

бяла елша

Betulaceae

+

291

Alnus

viridis

(Chaix) DC.

планинска елша

Betulaceae

+

292

Betula

pendula

Roth

бяла бреза

Betulaceae

+

293

Corylus

avellana

L.

обикновена леска

Betulaceae

+

294

Anchusa

davidovii*

давидово винче

Boraginaceae

полска белоочица

Boraginaceae

гол медник

Boraginaceae

унгарска наумка

Boraginaceae

лечебна наумка
обикновено
усойниче

Boraginaceae

шипчести ушици

Boraginaceae

птиче просо

Boraginaceae

№

Род

Вид

Автор

286

Tussilago

farfara

L.

287

Impatiens

glandulifera

288

Impatiens

289
290

295

Buglossoides

arvensis

Stoj.
(L.)
Johnst.

296

glabra

Mill.

hungaricum

Simonk.

298

Cerinthe
Cynoglossu
m
Cynoglossu
m

officinale

L.

299

Echium

vulgare

300

Lappula

squarrosa

L.
(Retz.)
Dumort.

301

Lithospermu

officinale

L.

297

Подвид

Автор

Българско
название

I.M.
glabra

officinale
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Boraginaceae

+

+
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
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№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
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Род
m

Вид

Автор

302

Myosotis

alpestris

F. W. Schmidt

303

Myosotis

arvensis

(L.) Hill.

304

Myosotis

cyanea

305

Myosotis

jordanovii

Halácsy
N. Andreev &
Peev

Подвид

caespitosa

Автор

(Schultz)
Nordh.

Българско
название

Семейство

алпийска
незабравка

Boraginaceae

+

полска незабравка
едроцветна
незабравка
йорданова
незабравка
туфеста
незабравка
обикновена
незабравка

Boraginaceae

рилска незабравка
разклонена
незабравка

Boraginaceae

Boraginaceae

+

Boraginaceae

+

Boraginaceae

Myosotis

laxa

Lehm.

307

Myosotis

nemorosa

308

Myosotis

orbelica

Besser
(Velen.) Peev
& N. Andreev

309

Myosotis

ramosissima

Rochel

310

Myosotis

scorpioides

L.

311

Myosotis

sparsiflora

Pohl

312

Myosotis

suaveolens

Willd.

блатна незабравка
редкоцветна
незабравка
балканска
незабравка

313

Myosotis

sylvatica

Hoffm.

горска незабравка

Boraginaceae

314

Onosma

aucherana

DC.

аухераново

Boraginaceae

310

+

Boraginaceae
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Устано
-вен
през
2015 г.**

Boraginaceae

+

Boraginaceae

+

Boraginaceae

Boraginaceae
+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Подвид

Автор

Българско
название
омразниче

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Род

Вид

Автор

315

Onosma

echioides

L.

316

Onosma

heterophylla

Griseb.

317

Onosma

visianii

Clementi

усойничево
омразниче
разнолистно
омразниче
визианово
омразниче

318

Pulmonaria

mollis

Hornem.

мека медуница

Boraginaceae

319

Pulmonaria

officinalis

L.

лечебна медуница

Boraginaceae

320

Pulmonaria

rubra

Schott

червена медуница

Boraginaceae

321

Symphytum

bulbosum

K. F. Schimp.

горско зарасличе

Boraginaceae

322

Symphytum

officinale

L.

черен оман

Boraginaceae

+

323

Symphytum

ottomanum

Friv.

Boraginaceae

+

324

Symphytum

tuberosum

L.

турско зарасличе
грудесто
зарасличе

Boraginaceae

+

лъжичина

Brassicaceae

торбест алисоидес

Brassicaceae

Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

325

Alliaria

petiolata

(M.
Bieb.)
Cavara
&
Grande

326

Alyssoides

utriculata

(L.) Medik.

327

Alyssum

montanum

L.

montanum

планински игловръх

Brassicaceae

328

Alyssum

murale

Waldst. & Kit.

murale

стенен игловръх

Brassicaceae
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№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Автор
(Velen.) Stoj.
& Stef.

Българско
название

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Род

Вид

Автор

Подвид

Alyssum

murale

Waldst. & Kit.

pichleri

329

Alyssum

trichostachyum

Rupr.

влакнестоклас
игловръх

Brassicaceae

330

Arabidopsis

thaliana

(L.) Heynh.

арабидопсис

Brassicaceae

+

331

Arabis

alpina

L.

алпийска гъшарка

Brassicaceae

+

332

Arabis

auruculata

Lam.

Brassicaceae

Brassicaceae

333

Arabis

glabra

(L.) Bernh.

уховидна гъшарка
обикновена
гъшарка

Brassicaceae

+

334

Arabis

procurrens

Waldst. & Kit.

издънкова гъшарка

Brassicaceae

+

335

Arabis

sudetica

Tausch .

Brassicaceae

336

Arabis

turrita

L.

337

Aubrieta

gracilis*

Boiss.

гола гъшарка
дългоплодна
гъшарка
грациозна
аубриета
скален игровръх

Brassicaceae
Brassicaceae

+

Brassicaceae

+

Brassicaceae

+

orientalis

(Ard.)
Dudley

+

Brassicaceae

+

T.R.

338

Aurinia

saxatilis

(L.) Desv.

339

Barbarea

balcana

Pančić

340

Barbarea

bracteosa

Guss.

балканска злина
прицветникова
злина

341

Barbarea

vulgaris

R. Br.

обикновена злина
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Brassicaceae
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№
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Род

Вид

Автор

Подвид

342

Berteroa

incana

(L.) DC.

stricta

343

Capsella

bursa-pastoris

344

Cardamine

345

Cardamine

346

Автор
(Boiss.
&
Heldr.) Stoj. &
Stef.

Българско
название

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Brassicaceae

(L.) Medik.

сива турия
обикновена
овчарска торбичка

Brassicaceae

+

acris

Griseb..

пикантна горва

Brassicaceae

+

amara

L.

горчива горва

Brassicaceae

+

Cardamine

bulbifera

(L.) Crantz

луковична горва

Brassicaceae

+

347

Cardamine

flexuosa

With.

извита горва

Brassicaceae

+

348

Cardamine

hirsuta

L.

Brassicaceae

+

349

Cardamine

glauca

DC.

влакнеста горва
синкавозелена
горва

Brassicaceae

+

350

Cardamine

impatiens

L.

Brassicaceae

+

351

Cardamine

pectinata

DC.

Brassicaceae

+

352

Cardamine

resedifolia

L.

нежна горва
гребеновидна
горва
резедолистна
горва

Brassicaceae

+

353

Cardamine

rivularis

Schur

крайручейна горва

Brassicaceae

+

354

Descurainia

sophia

(L.) Prantl

Brassicaceae

+

355

Draba

lasiocarpa

Rochel

войничица
влакнестоплодна
рупа

356

Draba

muralis

L.

стенна рупа

Brassicaceae
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№
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Род

Вид

Автор

Подвид

Автор

357

Draba

siliquosa

M. Bieb.

358

Erophila

verna

(L.) Chevall.

spathulata

(Láng) Vollm.

Erophila

verna

verna

pseudoatticum

(L.) Chevall.
(M.
Bieb.)
DC.
Ančev
&
Polatschek

359

Erysimum

cuspidatum

360

Erysimum

361

Hesperis

dinarica

362

Iberis

363

Българско
название

Семейство

шушулкова рупа

Brassicaceae

пролетна гладница

Brassicaceae

Устано
-вен
през
2015 г.**
+

Brassicaceae
островърха боянка
лъжливоатинска
боянка

Brassicaceae

Beck

динарски вечерник

Brassicaceae

sempervirens

L.

Brassicaceae

Lepidium

perfoliatum

L.

вечнозелен иберис
пронизанолистна
горуха

364

Lepidium

ruderale

L.

Brassicaceae

365

Lunaria

rediviva

L.

буренна горуха
многогодишна
лопатка

Brassicaceae

+

366

Nasturtium

officinale

(L.) R. Br.

поточарка

Brassicaceae

+

367

Raphanus

raphanistrum

L.

landra

дива ряпа

Brassicaceae

Raphanus

raphanistrum

L.

raphanistrum

368

Rorippa

amphibia

369

Rorippa

lippizensis

(L.) Besser
(Wulfen)
Rchb.

(DC.) Bonnier
& Layens

+

Brassicaceae

Brassicaceae
воден пореч

Brassicaceae

липицензов пореч

Brassicaceae
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Brassicaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Устано
-вен
през
2015 г.**

Българско
название

Семейство

(All.) Rchb.

пиренейски пореч

Brassicaceae

+

горски пореч

Brassicaceae

+

thracica

(L.) Besser
(Griseb.)
Fritsch

тракийски пореч

Brassicaceae

Subularia

aquatica*

L.

Brassicaceae

374

Thlaspi

alliaceum

L.

375

Thlaspi

arvense

L.

376

Thlaspi

praecox

Wulfen

cuneifolium

шилолистка
лукова
попова
лъжичка
полска
попова
лъжичка
раннопролетна
попова лъжичка

Thlaspi

praecox

Wulfen

praecox

№

Род

Вид

Автор

370

Rorippa

pyrenaica

371

Rorippa

sylvestris

372

Rorippa

373

Подвид

Автор

(Pant.)
A.R.
Clapham

Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

377

Thlaspi

kovatsii

Heuff.

378

Callitriche

palustris

L.

блатно дренче

Callitrichaceae

листната асинеума

Campanulaceae

балканска
асинеума

Campanulaceae

елова камбанка

Campanulaceae

379

Asyneuma

canescens

380

Asyneuma

pichleri

381

Campanula

abietina

Griseb.
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+

Brassicaceae
ковачева
лъжичка

(Waldst.
&
Kit.) Griseb. &
Schenk
(Vis.)
D.
Lakušć & F.
Conti

+

попова
Brassicaceae
+

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

382

Campanula

alpina

Jacq.

Българско
название
планинска
камбанка

383

Campanula

cervicaria

L.

384

Campanula

epigeia

Janka

385

Campanula

frivaldskyi

Steud.

386

Campanula

glomerata

L.

№

Campanula

glomerata

387

Campanula

jordanovii*

L.
Ančev
Kovanda

388

Campanula

lanata*

389

Campanula

390

Подвид

Автор

glomerata
hispida
&

Семейство
Campanulaceae

+

еленова камбанка

Campanulaceae

+

нежна камбанка
фривалдскиева
комбанка

Campanulaceae

главеста камбанка

Campanulaceae

(Witasek)
Hayek

Campanulaceae

Campanulaceae
йорданова
камбанка

Campanulaceae

Friv.

вълнеста камбанка

Campanulaceae

lingulata

Waldst. & Kit.

Campanulaceae

Campanula

moesiaca

Velen.

391

Campanula

patula

L.

392

Campanula

persicifolia

L.

393

Campanula

rapunculoides

L.

384

Campanula

sparsa

Friv.

бодлива камбанка
балканска
камбанка
разперена
камбанка
прасковолистна
камбанка
ряпоподобна
камбанка
рехавоцветна
камбанка

patula
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Устано
-вен
през
2015 г.**

+

Campanulaceae
Campanulaceae

+

Campanulaceae

+

Campanulaceae
Campanulaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

Подвид

385

Campanula

trachelium

L.

athoa

386

Campanula

transsilvanica

387

Campanula

trojanensis

Andrae
Kovanda
Ančev

388

Campanula

velebitica

Borbás

389

Jasione

bulgarica*

Stoj. & Stef.

390

orbiculata

391

Jasione
Symphyandr
a

392

Автор
(Boiss.
&
Heldr.) Hayek

Българско
название
коприволистна
камбанка
трансилванска
камбанка

Семейство
Campanulaceae

Устано
-вен
през
2015 г.**
+

Campanulaceae

&
троянска камбанка
велебитска
камбанка

Campanulaceae

Campanulaceae

wanneri

Velen.
(Rochel)
Heuff.

българско вятърче
високопланинско
вятърче
ванерова
симфиандра

Campanulaceae

+

Lonicera

coerulea

L.

гълъбов нокът

Caprifoliaceae

+

393

Lonicera

nigra

L.

черен нокът

Caprifoliaceae

+

394

Lonicera

xylosteum

L.

обикновен нокът

Caprifoliaceae

+

395

Sambucus

ebulus

L.

тревист бъз

Caprifoliaceae

+

396

Sambucus

nigra

L.

черен бъз

Caprifoliaceae

+

397

Sambucus

racemosa

L.

червен бъз

Caprifoliaceae

+

398

Viburnum

lantana

L.

черна калина

Caprifoliaceae

399

Viburnum

opulus

L.

червена калина

Caprifoliaceae
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Campanulaceae
+

Campanulaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

400

Agrostemma

gittago

L.

401

Arenaria

biflora

L.

402

Arenaria

leptoclados

(Rchb.) Guss.

403

Arenaria

rotundifolia

M. Bieb.

404

Arenaria

serpyllifolia

L.

405

Cerastium

alpinum

L.

406

407

Подвид

rotundifolia

alpinum

Cerastium

alpinum

L.

lanatum

Cerastium

arvense

L.

arvense

Cerastium

arvense

molle

Cerastium

banaticum

Cerastium

banaticum

L.
(Rochel)
Heuff.
(Rochel)
Heuff.

408

Cerastium

cerastoides

409

Cerastium

decalvans

(L.) Britton
Schloss.
Vuk.

Българско
название

Автор

(Lam.)
Aschers.
Graebn.

&
adamovicii

къклица
двуцветна
песъчарка
тънкоклонеста
песъчарка
кръглолистна
песъчарка
полегнала
песъчарка

Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

+

алпийски рожец

Caryophyllaceae

+

+

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae
полски рожец

(Vill.) Arcang.
банатски рожец
(Boiss.) Jalas

(Velen.) Stoj.
& Stef.

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

+

Caryophyllaceae
тристълбчест
рожец

Caryophyllaceae

балкански рожец

Caryophyllaceae
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Caryophyllaceae

&

banaticum
speciosum

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Род

Вид

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Cerastium

decalvans

Cerastium

decalvans

410

Cerastium

dubium

Автор
Schloss.
Vuk.
Schloss.
Vuk.
(Bastard)
Guépin

411

Cerastium

fontanum

Baumg.

Подвид

Българско
название

Автор

Семейство

&
decalvans
&
orbelicum

Caryophyllaceae
(Velen.) Stoj.
& Stef.
съмнителен рожец
крайизворен
рожец

fontanum
(Hartm.)
Greuter
Burdet

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

Baumg.

412

Cerastium

moesiacum

Friv.

мизийски рожец

Caryophyllaceae

413

Cerastium

petricola

Pančić

каменист рожец

Caryophyllaceae

414

Cerastium

pumilum

Curtis

pumilum

дребен рожец

Caryophyllaceae

415

Cerastium

roeserii

Boiss. & Heldr.

Caryophyllaceae

416

Dianthus

armeria

L.

armeria

рьосеров рожец
армериовиден
карамфил

Dianthus

armeria

L.

armeriastrum

Dianthus

barbatus

L.

barbatus

Dianthus

barbatus

L.

compactus

Dianthus

cruentus

Griseb.

cruentus

Caryophyllaceae

(Wolfner)
Velen.

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

брадат карамфил
(Kit.) Heuff.

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

осилест карамфил
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+

&

fontanum

418

vulgare

Caryophyllaceae

Cerastium

417

Устано
-вен
през
2015 г.**

Caryophyllaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

Подвид

Dianthus

cruentus

Griseb.

turcicus

419

Dianthus

deltoides

L.

420

Dianthus

giganteus

D'Urv.

giganteus

Dianthus

giganteus

D'Urv.

subgiganteus

421

Dianthus

microlepis

Boiss.

422

Dianthus

moesiacus

Vis. & Pančić

423

Dianthus

pelviformis

Heuff.

424

Автор
(Velen.) Stoj.
& Acht.

petraeus

Waldst. & Kit.

orbelicus

Dianthus

petraeus

Waldst. & Kit.

petraeus

Семейство
Caryophyllaceae

делтовиден
карамфил
гигантски
карамфил

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

(Velen.)
Greuter
Burdet

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

&
скален карамфил

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

425

Dianthus

superbus

L.

великолепен
карамфил

426

Dianthus

tristis

Velen.

мрачен карамфил

Caryophyllaceae

427

Gypsophila

muralis

L.

стенна мишорка

Caryophyllaceae

428

Herniaria

glabra

L.

голо изсипливче

Caryophyllaceae

glabra
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+

Caryophyllaceae
дребнолистен
карамфил
мизийски
карамфил
паничковиден
карамфил

moesiacus

Dianthus

Българско
название

Устано
-вен
през
2015 г.**

Caryophyllaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Род
Herniaria

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Вид
glabra

Автор
L.

Подвид
nebrodensis

Автор
Janka
Nym.

Българско
название

Семейство

ex
Caryophyllaceae

429

Herniaria

nigrimontium

F. Herm.

черногорско
изсипливче

430

Lychnis

coronaria

(L.) Desr.

свиларка

Caryophyllaceae

431

Lychnis

flos-cuculi

L.

Caryophyllaceae

432

Lychnis

subintegra

433

Minuartia

bulgarica

434

Minuartia

glomerata

Caryophyllaceae

435

Minuartia

hirsuta

(Hayek) Turrill
(Velen.)
Graebn.
(M.
Bieb.)
Degen
(M.
Bieb.)
Hand.-Mazz.

пурпурна свиларка
бледорозова
свиларка
българска
мишовка

Caryophyllaceae

Minuartia

recurva

Minuartia

recurva

437

Minuartia

saxifraga

(All.) Schinz &
Thell.
(All.) Schinz &
Thell.
(Friv.)
Graebn.

438

Minuartia

verna

(L.) Hiern.

436

flos-cuculi

falcata

(Griseb.)
Mattf.

главеста мишовка
твърдовлакнеста
мишовка

orbelica

(Velen.)
Kožuharov &
Kuzmanov

алпийска мишовка

recurva

Caryophyllaceae

+
+

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

+

Caryophyllaceae
широколистна
мишовка

Caryophyllaceae

пролетна мишовка

Caryophyllaceae
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Устано
-вен
през
2015 г.**

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
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резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Устано
-вен
през
2015 г.**

Българско
название

Семейство

жлезиста мишовка

Caryophyllaceae

мъховидна кутявка

Caryophyllaceae

повиснала кутявка

Caryophyllaceae

+

(L.) Clairv.

трижилкова кутявка

Caryophyllaceae

+

водна мокрица

Caryophyllaceae

+

cephalotes

(L.) Moench
(M.
Bieb.)
Besser

главеста паронихия

Caryophyllaceae

Sagina

procumbens

L.

Caryophyllaceae

446

Sagina

saginoides

(L.) H. Karst.

447

Saponaria

bellidifolia

Sm.

448

Scleranthus

annuus

L.

полегнала мъховка
обикновена
мъховка
красиволистно
сапунче
едногодишна
хрущялка

449

Scleranthus

dichotomus

Schur

Caryophyllaceae

450

Scleranthus

neglectus

Baumg.

451

Scleranthus

perennis

L.

двуделна хрущялка
планинска
хрущялка
обикновена
хрущялка

452

Scleranthus

uncinatus

Schur

кукеста хрущялка

Caryophyllaceae

№

Род

Вид

Автор
(Schreb.)
Schinz & Thell.

439

Minuartia

viscosa

440

Moehringia

muscosa

441

Moehringia

pendula

L.
(Waldst.
Kit.) Fenzl

442

Moehringia

trinervia

443

Myosoton

aquaticum

444

Paronychia

445

Подвид

Автор

&
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+

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

+

Caryophyllaceae

+

Caryophyllaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

Подвид

453

Silene

acaulis

(L.) Jacq.

bryoides

454

Silene

alba

Britton

alba

455

Silene

armeria

L.

456

Silene

asterias

Griseb.

457

Silene

bupleuroides

L.

458

Silene

ciliata

Pourr.

459

Silene

flavescens

Waldst. & Kit.

460

Silene

heuffelii

Soó

461

Silene

italica

(L.) Pers.

462

Silene

lerchenfeldiana

Baumg.

463

Silene

nutans

464

Silene

465

Silene

Автор
(Jord.)
Nyman

Българско
название
безстъблено
плюскавиче

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

L.

бяло плюскавиче
армериевидно
плюскавиче
мочурно
плюскавиче
дългоцветно
плюскавиче
ресничесто
плюскавиче
жълтеникаво
плюскавиче
хойфелово
плюскавиче
италианско
плюскавиче
лерхенфелдово
плюскавиче
повиснало
плюскавиче

pusilla

Waldst. & Kit.

дребно плюскавиче

Caryophyllaceae

+

roemeri

Friv.

рьомерово

Caryophyllaceae

+

bupleuroides
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Caryophyllaceae

+

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

+

Caryophyllaceae

+

Caryophyllaceae

+

Caryophyllaceae

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Подвид

Българско
название
плюскавиче

Род

Вид

Автор

466

Silene

stojanovii

Panov

467

Silene

subconica

468

Silene

velenovskyana

Friv.
Jordanov
Panov

469

Silene

viridiflora

470

Silene

vulgaris

L.
(Moench)
Garcke

471

Silene

waldsteinii

Griseb.

472

Spergula

arvensis

полска колянка

Caryophyllaceae

473

Spergularia

rubra

L.
(L.) J. Presl &
C. Presl

червена коленчица

Caryophyllaceae

+

474

Stellaria

alsine

мочурна звездица

Caryophyllaceae

+

475

Stellaria

cupaniana

Grimm
(Jord.
&
Fourr.) Bég.

купанова звездица

Caryophyllaceae

476

Stellaria

graminea

L.

Caryophyllaceae

477

Stellaria

holostea

L.

тревна звездица
едроцветна
звездица

&

vulgaris

Автор

стояново
плюскавиче
младежко
плюскавиче
веленовскиево
плюскавиче
зеленоцветно
плюскавиче
обикновено
плюскавиче
валдщайново
плюскавиче
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Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

+

Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Устано
-вен
през
2015 г.**

Българско
название

Семейство

(L.) Cirillo

средна звездица

Caryophyllaceae

+

L.

горска звездица

Caryophyllaceae

+

pallida

(Dumort.) Piré

бледа звездица

Caryophyllaceae

Viscaria

vulgaris

Röhl.

Caryophyllaceae

482

Evonymus

europaeus

L.

483

Evonymus

latifolius

Mill.

484

Evonymus

verrucosus

Scop.

лепка
европейски
чашкодрян
широколистен
чашкодрян
брадавчест
чашкодрян

485

rosea

L.

album

L.

розова лобода
бяла
кучешка
лобода

bonus-henricus

L.

488

Atriplex
Chenopodiu
m
Chenopodiu
m
Helianthemu
m

nummularium

489

Rhodax

490
491

№

Род

Вид

Автор

478

Stellaria

media

479

Stellaria

nemorum

480

Stellaria

481

486
487

Подвид

atropurpurea

Автор

(Griseb.) Stoj.

+

Celastraceae
Celastraceae

+
+

чувен

Celastraceae
Chenopodiacea
e
Chenopodiacea
e
Chenopodiacea
e

(L.) Mill.

обикновен желтак

Cistaceae

+

canus

(L.) Fuss

белолистен родакс

Cistaceae

Convolvulus

arvensis

L.

Convolvulaceae

Convolvulus

cantabrica

L.

полска поветица
кантабрийска
поветица
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Convolvulaceae

+
+
+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№
492
493

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

Cornus

mass

L.

Cornus

sanguinea

L.

Cornus

sanguinea

494

Jovibarba

heuffelii

L.
(Schott)
Löve &
Löve

495

Rhodiola

rosea

496

Sedum

497

Подвид

Автор

australis

(C.A.
Jáv.

Българско
название

Семейство

обикновен дрян

Cornaceae

кучешки дрян

Cornaceae

Устано
-вен
през
2015 г.**

Mey.)

sanguinea

Cornaceae

Á.
D.
нежит

Crassulaceae

+

L.

златовръх

Crassulaceae

+

acre

L.

лютива тлъстига

Crassulaceae

+

Sedum

album

L.

Crassulaceae

+

498

Sedum

alpestre

Vill.

Crassulaceae

+

499

Sedum

annuum

L.

Crassulaceae

+

500

Sedum

atratum

L.

atratum

бяла тлъстига
субалпийска
тлъстига
едногодишна
тлъстига
почерняваща
тлъстига

Crassulaceae

+

Sedum

atratum

L.

carinthiacum

(Pacher) D.A.
Webb

Sedum

cepaea

L.

kostovii

(Stef.)
Greuter
Burdet

501

502

Sedum

grisebachii*

Boiss. & Heldr.

&

Crassulaceae
лукова тлъстига

Crassulaceae

гризебахова
тлъстига

Crassulaceae
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Българско
название

Семейство

L.

испанска тлъстига

Crassulaceae

(L.) Suter

голяма тлъстига

Crassulaceae

tuberiferum

Stoj. & Stef.

грудкова тлъстига

Crassulaceae

ciliosum*

Craib

Crassulaceae

erythraeum

Velen.

leucanthum

Pančić

marmoreum
luteus

Griseb.
(Huds.) Webb
& Berthel.

Cuscuta

campestris

Yunck.

512

Cuscuta

epithymum

(L.) L.

513

Cuscuta

europaea

L.

ресничест дебелец
червеникав
дебелец
белоцветен
дебелец
мраморен
дебелец
изправено
видиличе
полска
кукувича
прежда
мащеркова
кукувича прежда
европейска
кукувича прежда

514

Cephalaria

flava

(Sm.) Szabo

Dipsacaceae

515

Dipsacus

laciniatus

L.

жълта звездоглавка
нарязанолистна
лугачка

№

Род

Вид

Автор

503

Sedum

hispanicum

504

Sedum

maximum

505

509

Sedum
Sempervivu
m
Sempervivu
m
Sempervivu
m
Sempervivu
m

510

Umbilicus

511

506
507
508

Подвид

epithymum

Автор
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Crassulaceae

Устано
-вен
през
2015 г.**
+

+

Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Cuscutaceae
Cuscutaceae
Cuscutaceae

Dipsacaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

516

Dipsacus

pilosus

L.

517

Knautia

ambigua

Boiss. & Orph.

518

Knautia

arvensis

519

Knautia

dinarica*

(L.) Coult.
(Murb.)
Borbás

520

Knautia

drymeya

Heuff.

521

Knautia

macedonica

Griseb.

522

Knautia

midzorensis

523

Knautia

longifolia

524

Scabiosa

balcanica

Formánek
(Walds.
&
Kit.)
W.D.J.
Koch
(Velen.)
Velen.

525

Scabiosa

columbaria

L.

526

Scabiosa

lucida

Vill.

527

Scabiosa

ochroleuca

L.

Подвид

Автор

Българско
название
влакнеста лугачка
едроцветно
червеноглавче
полско
червеноглавче
динарско
червеноглавче
горско
червеноглавче
македонско
червеноглавче
миджурско
червеноглавче
дълголистно
червеноглавче
балканска
самогризка
гълъбова
самогризка
светла самогризка
жълтеникава
самогризка
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Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae

+

Dipsacaceae
Dipsacaceae

+

Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

528

Scabiosa

triniifolia

Friv.

529

Succisa

pratensis

Moench

530

Drosera

rotundifolia*

L.

Подвид

Автор

Семейство
Dipsacaceae
Dipsacaceae

+

Droseraceae

+

Empetraceae

+

Empetrum

nigrum*

L.

hermaphroditi
cum

nigrum*

L.

nigrum

uva-ursi

Ericaceae

връшняк

Ericaceae

+

myrtifolium

(L.) Spreng.
(Salisb.)
Rchb.
Schott
&
Kotschy

мечо грозде

534

Empetrum
Arctostaphyl
os
Bruckenthali
a
Rhododendr
on

алпийска роза

Ericaceae

+

535

Vaccinium

myrtillus

L.

черна боровинка

Ericaceae

+

536

Vaccinium

uliginosum

L.

синя боровинка

Ericaceae

+

537

Vaccinium

vitis-idea

L.

червена боровинка

Ericaceae

+

538

Euphorbia

amygdaloides

L.

горска млечка

Euphorbiaceae

+

539

Euphorbia

barrelieri

Savi

скална млечка

Euphorbiaceae

540

Euphorbia

cyparissias

L.

обикновена млечка

Euphorbiaceae

531

532
533

spiculifolia

thessala

Hagerup)
Böcher

Българско
название
триниилистна
самогризка
ливадно
синьоглавче
кръглолистна
росянка

Устано
-вен
през
2015 г.**

черен емпетрум

Empetraceae

(Formánek)
Bornm.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

541

Euphorbia

myrsinites

L.

542

Euphorbia

salicifolia

Host

543

Euphorbia

serrulata

544

Mercurialis

ovata

Thuill.
Sternb.
Hoppe

545

Mercurialis

perennis

L.

546

Amorpha

fruticosa

L.

547

Подвид

Българско
название
мирсинитска
млечка
върболистна
млечка

Автор

&

(Schult.)
Asch.
Graebn.
(Sagorski)
Cullen

Семейство
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

миризлива млечка
кръглолистен
пролез
многогодишен
пролез

Euphorbiaceae

черна акация

Fabaceae

целебна раменка

Fabaceae

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

+

&

Anthyllis

vulneraria

L.

alpestris

Anthyllis

vulneraria

L.

bulgarica

Anthyllis

vulneraria

L.

polyphylla

Anthyllis

vulneraria

L.

vitellina

548

Astragalus

australis

(L.) Lam.

южен клин

Fabaceae

549

Astragalus

cicer

L.

Fabaceae

550

Astragalus

glyciphylloides

DC.

нахутов клин
лъжесладколистен
клин

Fabaceae

(DC.) Nyman
(Velen.)
Kuzmanov

Fabaceae
Fabaceae
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Fabaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№
551
552

553
554
555
556

Род

Вид

Автор

Astragalus
Chamaecyti
sus
Chamaecyti
sus
Chamaecyti
sus
Chamaecyti
sus
Chamaecyti
sus
Chamaecyti
sus

glycyphyllos

L.
(Janka)
Kuzmanov
(Janka)
Kuzmanov
(Hacq.)
Rothm.

560

Chamaecyti
sus
Chamaecyti
sus
Chamaecyti
sus
Chamaespa
rtium

561

Coronilla

557
558
559

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

absinthioides
absinthioides
albus

Подвид

Автор

absinthioides
rhodopaeus

Българско
название

Семейство

сладколитен клин

Fabaceae

+

балкански зановец

Fabaceae

+

(Wagner)
Kuzmanov

Fabaceae
бял зановец
австрийски
зановец

Fabaceae

ресничест зановец

Fabaceae

гол зановец

Fabaceae

хойелов зановец

Fabaceae

влакнест зановец

Fabaceae

jankae

(L.) Link
(Velen.)
Rothm.

янкев зановец

Fabaceae

sagittale

(L.) P.E. Gibbs

прещип

Fabaceae

varia

L.

пъстра зайчина

Fabaceae

austriacus
ciliatus
elongatus

heuffelii
hirsutus

(L.) Link
(Wahlenb.)
Rothm.
(Waldst.
&
Kit.) Link
(Griseb.
&
Schenk)
Rothm.

albus
stefanoffii

(Stoj.)
Kuzmanov
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Fabaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Подвид

Българско
название
родопски
коротамнус

Вид

562

Род
Corothamnu
s

agnipilus

Автор
(Velen.)
Klásk.

563

Dorycnium

herbaceum

Vill.

тревисто звездиче

Fabaceae

564

Genista

carinalis

Griseb.

балканска жълтуга

Fabaceae

+

565

Genista

depressa

M. Bieb.

depressa

ниска жълтуга

Fabaceae

+

Genista

depressa

M. Bieb.

frivaldszkyi

(Boiss.) Hayek

Fabaceae

Genista

depressa

M. Bieb.

moesiaca

Velen.

Fabaceae

566

Genista

januensis

Viv.

триръба жълтуга

Fabaceae

567

Genista

pilosa*

L.

Fabaceae

568

Genista

rumelica

Velen.

влакнеста жълтуга
румелийска
жълтуга

569

Genista

tinctoria

L.

Fabaceae

570

Lathyrus

laxiflorus

(Desf.) Kuntze

висока жълтуга
рехавоцветно
секирче

571

Lathyrus

pratensis

L.

ливадно секирче

Fabaceae

572

Lathyrus

venetus

(Mill.) Wohlf.

синьо секирче

Fabaceae

573

Lotus

corniculatus

L.

Fabaceae

574

Medicago

falcata

L.

обикновен звездан
сърповидна
люцерна

575

Medicago

lupulina

L.

хмелна люцерна

Fabaceae

576

Melilotus

albus

Medik.

бяла комунига

Fabaceae

falcata

Автор
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Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Fabaceae

+

Fabaceae
+

Fabaceae
+
+

Fabaceae
+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

577

Ononis

arvensis

L.

Българско
название
обикновен
гръмотрън

578

Oxytropis

campestris

(L.) DC.

полски окситропис

Fabaceae

579

Trifolium

alpestre

L.

алпийска детелина

Fabaceae

№

Trifolium

alpestre

L.

580

Trifolium

aureum

Pollich

581

Trifolium

badium

Schreb.

Trifolium

badium

Schreb.

582

Trifolium

diffusum

583

Trifolium

heldreichianum

Ehrh.
(Gibelli
&
Belli) Hausskn.

584

585
586

Подвид

Автор

alpestre
lanigerum
badium
pseudobadiu
m

(DC.) Stoj. &
Stef.
златиста детелина

Fabaceae

кафява детелина

Fabaceae

hybridum

L.

anatolicum

Trifolium

hybridum

L.

elegans

Trifolium

medium

L.

balcanicum

Velen.

Trifolium

medium

L.

skorpilii

Velen.

Trifolium

montanum

L.

хубридна детелина

междинна
детелина

+

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

+

Fabaceae

+

Fabaceae
планинска
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+

Fabaceae
разпереностъблен
а детелина
хелдрайхиева
детелина

Trifolium

Fabaceae

Fabaceae

(Velen.)
Kožuharov

(Boiss.)
M.
Hossain.
(Savi) Asch. &
Graebn.

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Fabaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

Подвид

587

Trifolium

ochroleucon

Huds.

ochroleucon

588

Trifolium

pallidum

Waldst. & Kit.

589

Trifolium

pannonicum

Jacq.

590

Trifolium

patens

591

Trifolium

pignantii

Schreb.
Fauché
Chaub.

592

Trifolium

pratense

L.

593

pannonicum
&

Trifolium

repens

L.

orbelicum

Trifolium

repens

L.

repens

594

Trifolium

trichopterum

Pančić

595

Trifolium

velenovskyi

Vandas

596

Vicia

abbreviata*

Spreng.

597

Vicia

cassubica

598

Vicia

599

Vicia

Автор

(Velen.)
Pawł.

Българско
название
детелина
бледожълта
детелина

Fabaceae

бледа детелина

Fabaceae

панонска детелина

Fabaceae

жълта детелина
пинатиева
детелина

Fabaceae

ливадна дателина

Fabaceae

+

пълзяща детелина

Fabaceae

+

Fabaceae

Fabaceae
балканска
детелина
веленовскиева
детелина

orbelica

Семейство

(Stoj. & Stef.)
Kuzmanov

Fabaceae
Fabaceae

рилска глушина

Fabaceae

L.

касубска глушина

Fabaceae

cracca

L.

птича глушина

Fabaceae

dalmatica

A. Kern.

елегантна глушина

Fabaceae

334
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

Устано
-вен
през
2015 г.**

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Подвид

Автор

Българско
название
храсталачна
глушина
едроцветна
глушина
жерардова
глушина

Род

Вид

Автор

600

Vicia

dumetorum

L.

601

Vicia

grandiflora

Scop.

602

Vicia

incana

Gouan

603

Vicia

pannonica

Crantz

pannonica

Vicia

pannonica

Crantz

striata

604

Vicia

peregrina

L.

азиатска глушина

Fabaceae

605

Vicia

sepium

L.

Fabaceae

606

Vicia

tenuifolia

Roth

607

Vicia

truncatula

M. Bieb.

горска глушина
тяснолистна
глушина
отсеченолистна
глушина

608

Vicia

villosa

Roth

вълнеста глушина

Fabaceae

609

Fagus

sylvatica

L.

обикновен бук

Fagaceae

610

Quercus

dalechampii

Ten.

обикновен горун

Fagaceae

611

Quercus

pubescens

Willd.

anatolica

космат дъб

Fagaceae

Quercus

pubescens

Willd.

pubescens

панонска глушина
(M.
Bieb.)
Nyman

sylvatica
O. Schwarz

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
+

Fabaceae
Fabaceae

Fagaceae
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Устано
-вен
през
2015 г.**

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

612

Род

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Вид

Автор

Подвид

Автор

Българско
название

(Ronniger)
Kožuharov &
Petrova

обикновен
кантарион

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

червен

Centaurium

erythraea

Rafn

austriacum

Centaurium

erythraea

Rafn

erythraea

613

Gentiana

asclepiadea

L.

горска тинтява

Gentianaceae

+

614

Gentiana

cruciata

L.

синя тинтява

Gentianaceae

+

615

Gentiana

frigida*

Haenke

скална тинтява

Gentianaceae

+

Gentianaceae

(Murb.)
Hayek

616

Gentiana

lutea*

L.

жълта тинтява

Gentianaceae

+

617

Gentiana

nivalis

L.

снежна тинтява

Gentianaceae

+

618

Gentiana

pneumonanthe

L.

блатна тинтява

Gentianaceae

+

619

Gentiana

punctata*

L.

петниста тинтява

Gentianaceae

+

620

Gentiana

pyrenaica

L.

пиренейска тинтява

Gentianaceae

+

621

Gentiana

utriculosa

L.

подута тинтява

Gentianaceae

пролетна тинтява

Gentianaceae

622

623

symphyandra

Gentianaceae

Gentiana

verna

L.

pontica

(Soltok.)
Litard.
Maire

Gentiana

verna

L.

tergestina

(Beck) Hayek

Gentiana

verna

verna

Gentianella

bulgarica

L.
(Velen.)
Holub

bulgarica

&
Gentianaceae
Gentianaceae
българска горчивка
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+

Gentianaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Автор
(Velen.)
Holub

Подвид

Вид

Gentianella

bulgarica

624

Gentianella

ciliata

625

Gentianella

engadinensis*

626

Gentianella

lutescens

(L.) Borkh.
(Wettst.)
Holub
(Velen.)
Holub

627

Swertia

perennis

L.

ресничеста
горчивка
енгадинова
горчивка
жълтеникава
горчивка
многогодишна
сверция

628

Erodium

cicutarium

(L.) L'Her.

цикутово часовниче

Geraniaceae

629

Geranium

bohemicum*

L.

Geraniaceae

630

Geranium

dissectum

L.

бохемски здравец
насеченолистен
здравец

jundolensis

Автор
Kožuharov &
Petrova

Българско
название

Род

Семейство
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae

631

Geranium

lucidum

L.

блестящ здравец

Geraniaceae

Geranium

macrorrhizum

L.

обикновен здравец

Geraniaceae

633

Geranium

molle

L.

нежен здравец

Geraniaceae

634

Geranium

palustre*

L.

блатен здравец

Geraniaceae

635

Geranium

phaeum

L.

кафяв здравец

Geraniaceae

636

Geranium

pratense

L.

ливаден здравец

Geraniaceae

637

Geranium

pusillum

L.

дребен здравец

Geraniaceae

337
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+
+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Устано
-вен
през
2015 г.**

Род

Вид

Автор

638

Geranium

pyrenaicum

Burm. f.

Българско
название
пиринейски
здравец

639

Geranium

reflexum

L.

извит здравец

Geraniaceae

640

Geranium

robertianum

L.

Geraniaceae

+

641

Geranium

rotundifolium

L.

Geraniaceae

+

642

Geranium

sanguineum

L.

зловонен здравец
кръглолистен
здравец
кървавочервен
здравец

643

Geranium

sylvaticum

L.

Geraniaceae

+

644

Ribes

alpinum

L.

Grossulariaceae

+

645

Ribes

petraeum

Wulfen

Grossulariaceae

+

646

Ribes

uva-crispa

L.

горски здравец
алпийско френско
грозде
скално
френско
грозде
бодливо френско
грозде

647

Hypericum

annulatum

дегенова звъника
рожецовидна
звъника

Guttiferae
Guttiferae

+

петниста звъника
монтбретова
звъника
олимпийска
звъника

Guttiferae

+

№

648

Hypericum

cerastoides

Moris
(Spach)
Robson

649

Hypericum

maculatum

Crantz

650

Hypericum

montbretii

Spach

651

Hypericum

olympicum

L.

Подвид

N.

Автор
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Семейство
Geraniaceae

Geraniaceae

Grossulariaceae

Guttiferae
Guttiferae

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

Подвид

Автор

652

Hypericum

perforatum

L.

653

Hypericum

richeri

Vill.

burseri

richeri

Vill.

grisebachii

(DC.) Nyman
(Boiss.)
Nyman

Hypericum
Hypericum

richeri

Vill.

richeri

654

Acinos

alpinus

(L.) Moench

655

Acinos

suaveolens

(Sm.) G. Don

meridionalis

chia

(Schreb.)
Arcang.

Ajuga

chamaepytis

(L.) Schreb.

657

Ajuga

genevensis

658

Ajuga

laxmannii

L.
(Murray)
Benth.

659

Ajuga

pyramidalis

L.

660

Ajuga

reptans

L.

661

Calamintha

grandiflora

(L.) Moench

662

Calamintha

sylvatica

Bromf.

ascendens

Calamintha

sylvatica

Bromf.

sylvatica

Българско
название

Семейство

жълт кантарион

Guttiferae

+

рихерова звъника

Guttiferae

+

Guttiferae
Guttiferae

(Nyman) P.W.
Ball

656

(Jord.)
Ball

планински ацинос

Lamiaceae

ароматен ацинос
перестолистно
срещиче
женевско
срещниче
лаксманово
срещниче
пирамидално
срещниче

Lamiaceae

Lamiaceae

+

пълзящо срещниче
едроцветно
миризливче

Lamiaceae

+

+

горско миризливче

Lamiaceae

Lamiaceae
Lamiaceae

+

Lamiaceae

Lamiaceae

P.W.
Lamiaceae
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Устано
-вен
през
2015 г.**

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Българско
название

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

L.

черновръх

Lamiaceae

+

Boenn.

Lamiaceae

L.

двуделна бударица
обикновена
бударица

speciosa

Mill.

красива бударица

Lamiaceae

+

tetrahit

L.

Lamiaceae

+

Lamium

galeobdolon

(L.) Crantz

galeobdolon

петниста бударица
жълта
мъртва
коприва

Lamiaceae

+

Lamium

galeobdolon

(L.) Crantz

montanum

Род

Вид

Автор

663

Clinopodium

vulgare

664

Galeopsis

bifida

665

Galeopsis

ladanum

666

Galeopsis

667

Galeopsis

668

669

Подвид

Lamium

garganicum

L.

garganicum

Lamium

garganicum

L.

laevigatum

Lamium

maculatum

L.

671

Melitis

melissophyllum

L.

672

Mentha

arvensis

673

Mentha

pulegium

674

Mentha

spicata

L.

spicata

Mentha

spicata

L.

tomentosa

Nepeta

cataria

(Pers.) Hayek

albida

Arcang.

(Guss.)
Ball

Lamiaceae

Lamiaceae
гарганиева мъртва
коприва

Lamiaceae

+

Lamiaceae
петниста
коприва

670

675

Автор

мъртва
Lamiaceae

+

P.W.
кошутина

Lamiaceae

L.

полска мента

Lamiaceae

+

L.

блатна мента

Lamiaceae

+

джоджен

Lamiaceae

+

L.

Harley

Lamiaceae
обикновена
билка
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коча
Lamiaceae

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Устано
-вен
през
2015 г.**

Българско
название

Семейство

nuda

гола коча билка

Lamiaceae

vulgare

риган
едроцветна
пришница
нарязанолистна
пришница
обикновена
пришница
стъблообхващащ
конски босилек
жълт
конски
босилек

Lamiaceae

+

Lamiaceae

+

горска какула
мускатен
конски
босилек
прешленест конски
босилек

Lamiaceae

планинска чубрица

Lamiaceae
Lamiaceae

Lamiaceae

Род

Вид

Автор

Подвид

676

Nepeta

nuda

L.

677

Origanum

vulgare

L.

678

Prunella

grandiflora

(L.) Scholler

679

Prunella

laciniata

(L.) L.

680

Prunella

vulgaris

L.

681

Salvia

amlexicaulis

Lam.

682

Salvia

glutinosa

L.

683

Salvia

nemorosa

L.

684

Salvia

sclarea

L.

685

Salvia

verticillata

L.
kitaibelii

Автор

(Heuff.) P.W.
Ball

686

Satureja

montana

L.

687

Scutellaria

alpina

L.

688

Scutellaria

altissima

L.

алпийска превара
високостъблена
превара

689

Scutellaria

columnae

All.

стъбловидна
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Lamiaceae
Lamiaceae

+

Lamiaceae
Lamiaceae

Lamiaceae
Lamiaceae

Lamiaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Подвид

Автор

Българско
название
превара

Род

Вид

Автор

690

Scutellaria

galericulata

L.

691

Sideritis

montana

L.

montana

единичноцветна
превара
планински
миризлив бурен

692

Stachys

alpina

L.

alpina

алпийски чистец

Stachys

alpina

L.

dinarica

693

Stachys

germanica

L.

germanica

694

Stachys

officinalis

695

Stachys

plumosa

696

Stachys

recta

L.

697

Stachys

sylvatica

L.

698

Teucrium

chamaedrys

L.

699

Teucrium

montanum

L.

700

Thymus

albanus

Wettst.

701

Thymus

jankae

Čelak.

702

Thymus

longicaulis

703

Thymus

moesiacus

Murb.

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Lamiaceae

+

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

+

германски чистец

Lamiaceae

(L.) Trevis.

лечебен чистец

Lamiaceae

Griseb.

перест чистец

Lamiaceae

прав чистец

Lamiaceae

горски чистец
обикновено
подъбиче
планинско
подъбиче
албанска
мащерка

Lamiaceae

Lamiaceae

+

Lamiaceae

+

C. Presl

янкиева мащерка
дългостъблена
мащерка

Lamiaceae

+

Velen.

мизийска

Lamiaceae

+

recta
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+

Lamiaceae
Lamiaceae

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

704

Thymus

pulegioides

L.

705

Thymus

sibthorpii

Benth.

706

Thymus

striatus

Vahl

707

Thymus

thracicus

Velen.

708

Thymus

vandasii

Velen.

709

Pinguicula

balcanica

Casper

710

Utricularia

vulgaris

711

Linum

712

Подвид

Автор

Българско
название
мащерка
планинска
мащерка
сибторпиева
мащерка
набраздена
мащерка
тракийска
мащерка
вандазиева
мащерка

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Lamiaceae
Lamiaceae

+

Lamiaceae
Lamiaceae

+

Lamiaceae

+

Lentibulariaceae

+

L.

балканска петлуга
обикновена
мехурка

Lentibulariaceae

+

capitatum

Schult.

главест лен

Linaceae

+

Linum

catharticum

L.

слабителен лен

Linaceae

+

713

Linum

hirsutum

L.

влакнест лен

Linaceae

714

Linum

hologynum

Rchb.

едностълбчест лен

Linaceae

715

tenuifolium
oxycedri

L.
(DC.)
Bieb.

тънколистен лен
обикновено
хвойниче

Linaceae

716

Linum
Arceuthobiu
m

717

Viscum

album

L.

бял имел

Loranthaceae

hirsutum

M.
abietis

(Wiesb.)
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Loranthaceae

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
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Устано
-вен
през
2015 г.**

Българско
название

Семейство

бял имел

Loranthaceae
Loranthaceae

L.

бял имел
исополистна
блатия

Lythraceae

+

salicaria

L.

обикновена блатия

Lythraceae

+

Peplis

portula

L.

тученицов пеплис

Lythraceae

+

721

Lavatera

thuringiaca

L.

лаватера

Malvaceae

722

Malva

moschata

L.

мускусен слез

Malvaceae

723

Malva

neglecta

Wallr.

незабележим слез

Malvaceae

724

Malva

sylvestris

L.

горски слез

Malvaceae

725

Monotropa

hypopitis

L.

гвачка

Monotropaceae

726

Fraxinus

ornus

L.

мъждрян
обикновено
грозде

№

Род

Вид

Автор

Подвид

Viscum

album

L.

album

Viscum

album

L.

austriacum

718

Lythrum

hyssopifolia

719

Lythrum

720

727

Ligustrum

vulgare

L.

728

Circaea

lutetiana

729

Epilobium

alpestre

L.
(Jacq.)
Krock.

730

Epilobium

alsinifolium

Vill.

Автор
Janchen
(Wiesb.)
Vollm.

+

птиче

едра чаровница
прешленолистна
върбовка
мишовковидна
върбовка
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Oleaceae

+

Oleaceae
Onagraceae

+

Onagraceae

+

Onagraceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
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Род

Вид

Автор

731

Epilobium

anagalidifolium

Lam.

732

Epilobium

angustifolium

733

Epilobium

734
735

Подвид

Българско
название

Автор

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Onagraceae

+

L.

алпийска върбовка
теснолистна
върбовка

Onagraceae

+

collinum

C. C. Gmel.

хълмова върбовка

Onagraceae

+

Epilobium

dodonaei

Vill.

скална върбовка

Onagraceae

Epilobium

hirsutum

L.

Onagraceae

+

736

Epilobium

montanum

L.

влакнеста върбовка
планинска
върбовка

Onagraceae

+

737

Epilobium

nutans

F.W. Schmidt

Onagraceae

+

738

Epilobium

obscurum

Schreb.

наведена върбовка
тъмнозелена
върбовка

Onagraceae

+

739

Epilobium

palustre

L.

блатна върбовка

Onagraceae

+

740

Epilobium

roseum

Schreb.

розова върбовка

Onagraceae

+

roseum
subsessilis

(Boiss.)
Raven

P.H.

Epilobium

roseum

Schreb.

Onagraceae

741

Orobanche

reticulata

Wallr.

мрежест
воловодец

Orobanchaceae

742

Oxalis

acetosella

L.

заешки киселец

Oxalidaceae

473

Chelidonium

majus

L.

Papaveraceae

744

Corydalis

marschalliana

(Willd.) Pers.

змийско мляко
маршалова
лисичина

745

Corydalis

solida

(L.) Clairv.

плътногрудеста

Papaveraceae
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+

Papaveraceae
+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Устано
-вен
през
2015 г.**

Българско
название
лисичина

Семейство

Chaix

сребрист живовлек

Plantaginaceae

atrata

Hoppe

тъмен живовлек

Plantaginaceae

+

Plantago

gentianoides

Sibth. & Sm.

Plantaginaceae

+

749

Plantago

lanceolata

L.

тинтявов живовлек
ланцетолистен
живовлек

Plantaginaceae

+

750

Plantago

major

L.

голям живовляк

Plantaginaceae

+

751

Plantago

media

L.

Plantaginaceae

+

752

Plantago

subulata

L.

Plantaginaceae

+

753

Armeria

alpina

Willd.

Plumbaginaceae

+

754

Armeria

rumelica

Boiss.

Plumbaginaceae

+

755

Polygala

anatolica

Boiss. & Heldr.

среден живовлек
гребенест
живовлек
високопланинско
лъжичниче
обикновено
лъжичниче
анатолийска
телчарка

756

Polygala

comosa

Schkuhr

качулата телчарка

Polygalaceae

757

Polygala

major

Jacq.

Polygalaceae

758

Polygala

vulgaris

L.

759

Bistorta

officinalis

Gray

голяма телчарка
обикновена
телчарка
обикновено
кървавиче

№

Род

Вид

Автор

746

Plantago

argentea

747

Plantago

748

Подвид

Автор
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Polygalaceae
+

Polygalaceae
Polygonaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

760

Bistorta

vivipara

(L.) Delarbre

761

Fallopia

convolvulus

(L.) Á. Löve

762

Oxyria

digyna

(L.) Hill.

763

Persicaria

maculosa

Gray

764

Persicaria

minor

765

Pleuropterop
yrum

undulatum

(Huds.) Opiz
(A.
Murray)
A. Löve & D.
Löve

766

Polygonum

arenastrum

Boreau

767

Polygonum

aviculare

768

Rheum

769

Подвид

Автор

Българско
название
живородно
кървавиче
поветицоцветно
фасулче
обикновен
киселичник
обикновено
пипериче

Семейство
Polygonaceae

Устано
-вен
през
2015 г.**
+

Polygonaceae
Polygonaceae

+

Polygonaceae

+

дребно пипериче

Polygonaceae

+

алпийско пипериче

Polygonaceae

+

Polygonaceae

L.

пясъчна пача трева
обикновена
пача
трева

Polygonaceae

+

rhaponticum▼

L.

рилски ревен

Polygonaceae

+

Rumex

acetosa

L.

киселец

Polygonaceae

+

770

Rumex

acetosella

L.

козя брада

Polygonaceae

+

771

Rumex

alpinus

L.

алпийски лапад

Polygonaceae

+

772

Rumex

aquaticus

L.

воден лапад

Polygonaceae

+

773

Rumex

arifolius

All.

змиярников лапад

Polygonaceae

+

774

Rumex

conglomeratus

Murray

кълбест лапад

Polygonaceae

+
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Устано
-вен
през
2015 г.**

Българско
название

Семейство

L.

къдрав лапад

Polygonaceae

+

Borbás

кернеров лапад

Polygonaceae

+

тъполистен лапад

Polygonaceae

+

Род

Вид

Автор

Подвид

775

Rumex

crispus

776

Rumex

kerneri

777

Rumex

obtusifolius

L.

obtusifolius

Rumex

obtusifolius

L.

subalpinus

Rumex

obtusifolius

L.

sylvestris

778

Rumex

pulcher

L.

pulcher

779

Rumex

sanguineus

780

Rumex

781

Автор

(Schur)
Rech.f.
(Wallr.)
Čelak.

Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae

+

L.

красив лапад
кървавочервен
лапад

Polygonaceae

+

scutatus

L.

щитовиден лапад

Polygonaceae

+

Montia

sibirica

(L.) Howell

сибирска монция

Portulacaceae

782

Anagalis

arvensis

L.

полско огниче

Primulaceae

+

783

Androsace

hedraeantha

Griseb.

балкански оклоп

Primulaceae

+

784

Androsace

obtusifolia

All.

тъполистен оклоп

Primulaceae

785

Androsace

villosa

L.

Primulaceae

786

Lysimachia

nummularia

L.

787

Lysimachia

punctata

L.

туфест оклоп
кръглолистно
ленивче
зеленочашково
ленивче

Lysimachia

punctata

L.

punctata
tomentosa

(Davidov)
Peev

+

Primulaceae

+

Primulaceae
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Primulaceae

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

Lysimachia

vulgaris

L.

Подвид
glandulosovillo
sa (Beck) Peev

Lysimachia

vulgaris

L.

vulgaris

789

Primula

deorum*

Velen.

790

Primula

elatior

(L.) L.

788

Българско
название
обикновено
ленивче

Автор

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Primulaceae

+

Primulaceae
рилска иглика
крилатолистна
иглика

elatior
(Gren.
Godr.)
Widmer
(Velen.)
Hayek

Primulaceae

+

Primulaceae

+

&

Primula

elatior

(L.) L.

intricata

Primula

farinosa

L.

exigua

Primula

farinosa

L.

farinosa

792

Primula

halleri

J.F. Gmel.

дългоцветна иглика

Primulaceae

793

Primula

minima

L.

малка иглика

Primulaceae

+

794

Primula

veris

L.

canescens

(Opiz) Lüdi

лечебна иглика

Primulaceae

+

Primula

veris

L.

columnae

(Ten.) Lüdi

Primula

veris

L.

veris

796

Soldanella

chrysosticta*

Kress

797

Soldanella

pindicola

Hausskn.

791

Primulaceae
брашнеста иглика

+

Primulaceae

Primulaceae
Primulaceae
унгарско
крайснежно звънче
пиндско
крайснежно звънче
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Primulaceae

Primulaceae
Primulaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

798

Soldanella

pirinica*

F.K. Mey.

799

Soldanella

pusilla

Baumg.

800

Soldanella

rhodopaea

F.K. Mey.

801

Moneses

uniflora

(L.) A. Gray

802

Orthilia

secunda

(L.) House

803

Pyrola

chlorantha

804

Pyrola

805
806

Подвид

Автор

Българско
название
пиринско
крайснежно звънче
дребно
крайснежно звънче

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Primulaceae
Primulaceae

+

Primulaceae

+

Pyrolaceae

+

Sw.

родопско звънче
едноцветен
монезес
едностранно
наваличе
бледозелена
мурава

media

Sw.

средна мурава

Pyrolaceae

Pyrola

minor

L.

малка мурава

Pyrolaceae

Aconitum

burnatii

Gáyer

pentheri

(Hayek) Jalas

твърда самакитка

Ranunculaceae

+

807

Aconitum

lycoctonum

L.

neapolitanum

(Ten.) Nyman

жълта самакитка

Ranunculaceae

+

808

Aconitum

variegatum

L.

variegatum

синя самакитка

Ranunculaceae

+

809

Actaea

spicata

L.

Ranunculaceae

+

810

Anemone

narcissiflora*

L.

ресник
нарцисовидна
съсънка

Ranunculaceae

+

811

Anemone

nemorosa

L.

Ranunculaceae

+

812

Anemone

ranunculoides

L.

бяла съсънка
лютиковидна
съсънка

Ranunculaceae

+
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Pyrolaceae
Pyrolaceae
+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Устано
-вен
през
2015 г.**

Българско
название

Семейство

L.

горска съсънка

Ranunculaceae

Janka

златиста кандилка

Ranunculaceae

тъмна кандилка

Ranunculaceae

laeta

Baumg.
Schott,
Nyman
Kotschy

светъл блатник

Ranunculaceae

+

Clematis

alpina*

(L.) Mill.

алпийски повет

Ranunculaceae

+

Clematis

recta

L.

прав повет

Ranunculaceae

819

Clematis

vitalba

L.

обикновен повет

Ranunculaceae

820

Helleborus

odorus

Willd.

миризлив кукуряк

Ranunculaceae

821

Hepatica

nobilis

Schreb.

гълъбови очички

Ranunculaceae

822

Isopyrum

thalictroides

L.

кокошка

Ranunculaceae

+

823

Pulsatilla

vernalis

(L.) Mill.

пролетно котенце

Ranunculaceae

+

824

Ranunculus

acris

L.

обикновено лютиче

Ranunculaceae

+

825

Ranunculus

aquatilis

L.

водно лютиче

Ranunculaceae

+

826

Ranunculus

bulbosus

L.

луковично лютиче

Ranunculaceae

827

Ranunculus

carinthiacus

Hoppe

Ranunculaceae

+

828

Ranunculus

crenatus

Ranunculaceae

+

829

Ranunculus

fallax

Waldst. & Kit.
(Wimm.
&
Grab.) Schur

каринтско лютиче
назъбенолистно
лютиче
лъжезлатисто
лютиче

№

Род

Вид

Автор

813

Anemone

sylvestris*

814

Aquilegia

aurea*

815

Aquilegia

nigricans

816

Caltha

817
818

Подвид

Автор

+

&

bulbosus
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Ranunculaceae

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№
830

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Род

Вид

Автор

Подвид

Автор

Ranunculus

ficaria

L.

bulbifer

Ranunculus

ficaria

L.

calthifolius

Lambinon
(Rchb.)
Arcang.

Ranunculus

ficaria

L.

ficaria

Българско
название

Семейство

жълтурче

Ranunculaceae

+

Ranunculaceae
Ranunculaceae

831

Ranunculus

flammula

L.

огненоцветно
лютиче

832

Ranunculus

fontanus*▼

C. Presl

кладенчево лютиче

Ranunculaceae

833

Ranunculus

hayekii

Dörfl.

хаеково лютиче

Ranunculaceae

834

Ranunculus

illyricus

L.

Ranunculaceae

835

Ranunculus

incomparabilis

Janka

илирийско лютиче
несравнимо
лютиче

836

Ranunculus

nemorosus

DC.

горско лютиче

Ranunculaceae

837

Ranunculus

peltatus

Schrank

Ranunculaceae

836

Ranunculus

platanifolius

L.

839

Ranunculus

polyanthemos

L.

щитовидно лютиче
чинаролистно
лютиче
многоцветно
лютиче

840

Ranunculus

psilostachys

Griseb.

голокласо лютиче

Ranunculaceae

841

Ranunculus

repens

L.

Ranunculaceae

842

Ranunculus

sartorianus

Boiss. & Heldr.

пълзящо лютиче
сарторианово
лютиче

843

Ranunculus

serbicus

Vis.

сръбско лютиче

Ranunculaceae
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Устано
-вен
през
2015 г.**

Ranunculaceae

+
+

Ranunculaceae

Ranunculaceae

+

Ranunculaceae
+

Ranunculaceae
+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
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Устано
-вен
през
2015 г.**

Род

Вид

Автор

844

Ranunculus

sprunerianus

Boiss.

845

Ranunculus

trichophyllus

Chaix

trichophyllus

846

Thalictrum

aquilegiifolium

L.

aquilegiifolium

Българско
название
шпрунерово
лютиче
нишколистно
лютиче
кандилколистно
обичниче

847

Thalictrum

minus

L.

minus

дребно обичниче

Ranunculaceae

просто обичниче

Ranunculaceae

планински божур
елшовиден
зърнастец

Ranunculaceae

+

Rhamnaceae

+

планински ясен

Rhamnaceae

лечебен камшик

Rosaceae
Rosaceae

№

Подвид

rhodopaeum

Автор

(Rech.f.)
Kožuharov &
Petrova

Семейство
Ranunculaceae
Ranunculaceae

+

Ranunculaceae

+

848

Thalictrum

simplex

L.

849

Trollius

europaeus*

L.

850

Frangula

alnus

Mill.

851

Fraxinus

excelsior

L.

852

Agrimonia

eupatoria

L.

853

Agrimonia

procera

Wallr.

854

Alchemilla

acutiloba

Opiz

ароматен камшик
остролистно
шапиче

855

Alchemilla

bulgarica

Rothm.

българско шапиче

Rosaceae

856

Alchemilla

catachnoa

Rothm.

балканско шапиче

Rosaceae

857

Alchemilla

cinerea

Buser

сиво шапиче

Rosaceae

858

Alchemilla

connivens

Buser

затворенолистно

Rosaceae

alnus
eupatoria
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+
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
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Род

Вид

Автор

859

Alchemilla

crinita

Buser

860

Alchemilla

erythropoda

861

Alchemilla

fissa

Juz.
Günther
&
Schummel

862

Alchemilla

flabellata

Buser

863

Alchemilla

glabra

Neygenf.

864

Alchemilla

glaucescens

Wallr.

865

Alchemilla

gorcensis

866

Alchemilla

867

Подвид

Автор

Българско
название
шапиче
дълговлакнесто
шапиче
червенодръжково
шапиче
врязанолистно
шапиче
ветриловидно
шапичче

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Rosaceae

+

Rosaceae

+

Rosaceae

+

Rosaceae
Rosaceae

+

Rosaceae

+

Pawł.

голо шапиче
сивосинкаво
шапиче
едроцветно
шапиче

Rosaceae

+

incisa

Buser

изрязано шапиче

Rosaceae

Alchemilla

monticola

Opiz

планинско шапиче

Rosaceae

+

868

Alchemilla

obsoleta

S. E. Fröhner

тъполистно шапиче

Rosaceae

+

869

Alchemilla

pawlowskii

Assenov

Rosaceae

870

Alchemilla

reniformis

Buser

871

Alchemilla

straminea

Buser

павловско шапиче
бъбреколистно
шапиче
жълтеникаво
шапиче
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+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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№
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Род

Вид

Автор

872

Alchemilla

subcrenata

Buser

873

Alchemilla

venosula

Busser

874

Alchemilla

viridiflora

Rothm.

875

Alchemilla

xanthochlora

876

Amelanchier

877
878

Подвид

Автор

Българско
название
кръглозъбчесто
шапиче

Семейство
Rosaceae

Устано
-вен
през
2015 г.**
+

Rosaceae

Rothm.

грациозно шапиче
зеленоцветно
шапиче
жълто-зелено
шапиче

ovalis

Medik.

обикновена ирга

Rosaceae

Aremonia

agrimonoides

(L.) DC.

Rosaceae

+

Cotoneaster

integerrimus

матруня
целокрайнолистен
котонеастер
наплъстен
котонеастер

Rosaceae

+

agrimonoides

Rosaceae

+

Rosaceae

+

879

Cotoneaster

nebrodensis

Medik.
(Guss.)
Koch

880

Crataegus

monogyna

Jacq.

обикновен глог

Rosaceae

881

Dryas

octopetala

L.

Rosaceae

882

Filipendula

ulmaria

(L.) Maxim.

сребърник
брястолистно
орехче

Rosaceae

+

883

Filipendula

vulgaris

Moench

ливадно орехче

Rosaceae

+

884

Fragaria

moschata

Weston

суница

Rosaceae

885

Fragaria

vesca

L.

Rosaceae

+

886

Geum

bulgaricum*▼

Pančić

горска ягода
българско
омайниче

Rosaceae

+

K.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№
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Род

Вид

Автор

887

Geum

coccineum

Sibth. & Sm.

888

Geum

molle

Vis. & Pančić

889

Geum

montanum

890

Geum

891

Подвид

Автор

Българско
название

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Rosaceae

+

Rosaceae

+

L.

червено омайниче
меколистно
омайниче
планинско
омайниче

Rosaceae

+

reptans

L.

пълзящо омайниче

Rosaceae

Geum

rivale

L.

ручейно омайниче

Rosaceae

+

892

Geum

urbanum

L.

градско омайниче

Rosaceae

+

893

Malus

dasyphylla

Borkh.

горска ябълка

Rosaceae

894

Malus

praecox

(Pall.) Borkh.

ранна ябълка

Rosaceae

895

Malus

sylvestris

(L.) Mill.

киселица

Rosaceae

896

Potentilla

alba

L.

Rosaceae

897

Potentilla

argentea

898

Potentilla

crantzii

L.
(Crantz)
Fritsch

899

Potentilla

detommasii

Ten.

бяло прозорче
сребристолистно
прозорче
кранциево
прозорче
детомасиево
прозорче

900

Potentilla

erecta

(L.) Räusch.

Rosaceae

+

901

Potentilla

haynaldiana

Janka

горско прозорче
хайналдианово
прозорче

Rosaceae

+

902

Potentilla

micrantha

DC.

дребноцветно

Rosaceae

+
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+

Rosaceae

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№
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Род

Вид

Автор

903

Potentilla

montenegrina*

Pant.

904

Potentilla

neglecta

Baumg.

905

Potentilla

obscura

Willd.

906

Potentilla

palustris*

(L.) Scop.

907

Potentilla

pedata

Willd.

908

Potentilla

pilosa

Willd.

909

Potentilla

regis-borisii

910

Potentilla

911

Подвид

Автор

Българско
название
прозорче
черногорско
прозорче
белезникаво
прозорче
щитовидно
прозорче

Семейство

Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

Stoj.

мочурен очиболец
стъпаловидно
прозорче
влакнесто
прозорче
българско
прозорче

reptans

L.

пълзящо прозорче

Rosaceae

Potentilla

rupestris

L.

Rosaceae

912

Potentilla

sulphurea

Lam.

913

Potentilla

ternata

K. Koch

скално прозорче
сярножълто
прозорче
тройнолистно
прозорче

914

Prunus

avium

(L.) L.

череша

Rosaceae

915

Prunus

cerasifera

Ehrh.

джанка

Rosaceae
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Устано
-вен
през
2015 г.**

Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

Rosaceae
Rosaceae

+
+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
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Устано
-вен
през
2015 г.**

Българско
название

Семейство

трънкосливка

Rosaceae
Rosaceae

L.

махалебка
гроздовидна
песъкиня

(L.) Baumg.

дива круша

Rosaceae

canina

L.

обикновена шипка

Rosaceae

Rosa

dumalis

Bechst.

Rosaceae

922

Rosa

micrantha

Sm.

кучешка шипка
дребноцветна
шипка

923

Rosa

pendulina

L.

алпийска шипка

Rosaceae

924

Rosa

spinosissima

L.

бодлива шипка

Rosaceae

925

Rubus

caesius

L.

Rosaceae

926

Rubus

canescens

DC.

полска къпина
сивонаплъстена
къпина

927

Rubus

hirtus

aggr.

влакнеста къпина

Rosaceae

+

928

Rubus

idaeus

L.

малина

Rosaceae

+

929

Sanguisorba

minor

Scop.

дребна динка

Rosaceae

+

930

Sanguisorba

officinalis

L.

Rosaceae

+

931

Sibbaldia

procumbens

L.

лечебна динка
разпростряна
сибалдия

№

Род

Вид

Автор

Подвид

916

Prunus

domestica

L.

insititia

917

Prunus

mahaleb

L.

918

Prunus

padus

919

Pyrus

pyraster

920

Rosa

921

Автор
(L.) Bonnier &
Layens

358
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

Rosaceae
+
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+
+
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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№
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Род

Вид

Автор

Подвид

932

Sorbus

aria

(L.) Crantz

933

Sorbus

aucuparia

L.

aucuparia

Sorbus

aucuparia

L.

fenenkiana

934

Sorbus

torminalis

(L.) Crantz

935

Sorbus

umbellata

(Desf.) Fritsch

meridionalis

Sorbus

umbellata

(Desf.) Fritsch

umbellata

Българско
название

Семейство

мукина

Rosaceae

офика

Rosaceae

T. Georgiev &
Stoj.

офика

Rosaceae
Rosaceae

(Guss.) Vălev

брекиня
сенниковидна
мукина

Автор

Устано
-вен
през
2015 г.**
+

Rosaceae
Rosaceae

938

Asperula

aristata

L.f.

939

Asperula

cynanchica

L.

брястолистен
тъжник
длъгнестолистен
тъжник
дългоцветна
лазаркиня
обикновена
лазаркиня

940

Asperula

purpurea

(L.) Ehrend.

червена лазаркиня

Rubiaceae

941

Cruciata

glabra

(L.) Ehrend.

пролетна гергевка

Rubiaceae

+

942

Cruciata

laevipes

+

Cruciata

pedemontana

енево цвете
пиемонтска
гергевка

Rubiaceae

943

Opiz
(Bellardi)
Ehrend.

944

Galium

album

Mill.

бяло еньовче

Rubiaceae

936

Spiraea

chamaedryfolia

L.

935

Spiraea

media

Schmidt
scabra

album

(J. Presl & C.
Presl) Nyman

359
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

Rubiaceae
+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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№
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Българско
название

Род

Вид

Автор

Подвид

Galium

album

Mill.

pycnotrichum

945

Galium

anisophyllon

Vill.

разнолистно
еньовче

Rubiaceae

+

946

Galium

aparine

L.

лепка

Rubiaceae

+

947

Galium

boreale

L.

северно еньовче

Rubiaceae

948

Galium

divaricatum

Lam.

разклонено

Rubiaceae

949

Galium

intermedium

Schult.

шултесово еньовче

Rubiaceae

950

Galium

lucidum

All.

лъскаво еньовче

Rubiaceae

951

Galium

odoratum

(L.) Scop.

ароматно еньовче

Rubiaceae

+

952

Galium

palustre

L.

Rubiaceae

+

953

Galium

rigidifolium

954

Galium

rivale

Krendl
(Sibth. & Sm.)
Griseb.

блатно еньовче
твърдолистно
еньовче

Rubiaceae

+

955

Galium

rotundifolium

L.

крайречно еньовче
кръглолистно
еньовче

Rubiaceae

+

956

Galium

verum

L.

същинско еньовче

Rubiaceae

+

957

Sherardia

arvensis

L.

гръдник

Rubiaceae

958

Populus

tremula

L.

трепетлика

Salicaceae

+

959

Salix

alba

L

бяла върба

Salicaceae

+

alba

Автор
(Heinr. Braun)
Krendl

Rubiaceae

360
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Rubiaceae

