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.**

Vill.

едролистна върба

Salicaceae

+

L.

Salicaceae

+

L.

ива
пепеливолистна
върба

Salicaceae

+

fragilis

L.

крехка върба

Salicaceae

+

hastata

L.

копиелистна върба

Salicaceae

Salix

herbacea

L.

тревиста върба

Salicaceae

+

966

Salix

lapponum

L.

Salicaceae

+

967

Salix

purpurea

L.

amplexicaulis

лапландска върба
срещуположнолис
тна върба

Salicaceae

+

Salix

purpurea

L.

purpurea

Salicaceae

968

Salix

reticulata

L.

ракитник
мрежолистна
върба

969

Salix

retusa*

L.

тъполистна върба

Salicaceae

+

970

Salix

silesiaca

Willd.

силезийска върба

Salicaceae

+

971

Salix

triandra

L.

Salicaceae

+

972

Salix

waldsteiniana

Willd.

тритичнкова върба
валдщайнова
върба

Salicaceae

+

973

Thesium

alpinum

L.

алпийски ленолист

Santalaceae

+

974

Thesium

arvense

Horv.

полски ленолист

Santalaceae

975

Thesium

bavarum

Schrank

баварски ленолист

Santalaceae

№

Род

Вид

Автор

960

Salix

appendiculata

961

Salix

caprea

962

Salix

cinerea

963

Salix

964

Salix

965

Подвид

Автор

(Bory)
C.K.
Schneid.
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Salicaceae

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
divaricatum

977

Thesium
Chrysospleni
um

Автор
Mert.
&
W.D.J. Koch

alternifolia

L.

978

Parnassia

palustris

L.

979

Saxifraga

adscendens

L.

adscendens

Saxifraga

adscendens

L.

discolor

976

980

Saxifraga

androsacea*

L.

981

Saxifraga

bryoides

L.

982

Saxifraga

bulbifera

L.

983

Saxifraga

carpatica

Sternb.

984

Saxifraga

exarata

Vill.

985

Saxifraga

exarata

Saxifraga

luteoviridis

Vill.
Schott
Kotschy

Подвид

Автор

росица
жлезиста
каменоломка
(Velen.)
Kuzmanov

&

(Pawł.)
Kuzmanov

Santalaceae
Saxifragaceae

+

Saxifragaceae

+

Saxifragaceae

+

Saxifragaceae

+

Saxifragaceae

+

Saxifragaceae
Saxifragaceae

източна
каменоломка

+

Saxifragaceae
Saxifragaceae
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Семейство

Saxifragaceae
оклопова
каменоломка
мъховидна
каменоломка
луковична
каменоломка
карпатска
каменоломка
набраздена
каменоломка

exarata
pirinica

Българско
название
разклонен
ленолист
последователноли
стна жълтина

Устано
-вен
през
2015 г.**

Saxifragaceae

+

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

986

Saxifraga

oppositifolia

L.

987

Saxifraga

pedemontana

All.

988

Saxifraga

retusa*

Gouan.

989

Подвид

cymosa

Engl.

(Boiss.)
Webb

Saxifraga

rotundifolia

L.

chrysosplenifoli
a

Saxifraga

rotundifolia

L.

rotundifolia

990

Saxifraga

sancta

Griseb.

991

Saxifraga

sempervivum

K. Koch

992

Saxifraga

stellaris

L.

993

Bartsia

alpina

L.

994

Digitalis

grandiflora

Mill.

995

Digitalis

lanata

Ehrh.

996

Digitalis

viridiflora

997

Euphrasia

998

Euphrasia

Автор

pseudosancta

alpigena

D.A.

Българско
название
арктична
каменоломка
пиемонтска
каменоломка
алпийска
каменоломка
кръглолистна
каменоломка

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Saxifragaceae

+

Saxifragaceae

+

Saxifragaceae
Saxifragaceae

+

Saxifragaceae
(Janka)
Kuzmanov

Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae

+

язовка
едроцветен
напръстник

Scrophulariaceae

+

Scrophulariaceae

+

Scrophulariaceae

Lindl.

вълнест напръстник
зеленоцветен
напръстник

hirtella

Reut.

влакнеста очанка

Scrophulariaceae

minima

DC.

малка очанка

Scrophulariaceae

minima

Schönb.-Tem.

балканска
каменоломка
вечнозелена
каменоломка
звездеста
каменоломка

363
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

Scrophulariaceae

+
+

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
(Wettst.) Yeo
(Jord.)
Wettst.

999

Euphrasia

pectinata

Ten.

1000

Euphrasia

picta

Wimm.

kerneri

1001

Euphrasia

rostkoviana

Hayne

montana

Euphrasia

rostkoviana

Hayne

rostkoviana

1002

Euphrasia

salisburgensis

Funck

1003

Euphrasia

stricta

J.F. Lehm.

1004

Linaria

dalmatica

(L.) Mill.

1005

Linaria

genistifolia

(L.) Mill.

Linaria

genistifolia

(L.) Mill.

Българско
название

Семейство

гребенеста очанка

Scrophulariaceae

пъстра очанка

Scrophulariaceae

росткова очанка

Scrophulariaceae

genistifolia

Scrophulariaceae

твърда очанка
далматинска
луличка

Scrophulariaceae
Scrophulariaceae

+

жълтугова луличка

Scrophulariaceae

+

(Chav.)
Nyman

Scrophulariaceae

1006

Linaria

grandiflora

Desf.

1007

Linaria
Melampyru
m
Melampyru
m
Melampyru
m

vulgaris

Mill.

едроцветна
луличка
обикновена
луличка

arvense

L.

полска гайтаника

Scrophulariaceae

pratense

L.

Scrophulariaceae

scardicum

Wettst.

ливадна гайтаника
шарпланинска
гайтаника

1008
1009
1010
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+

Scrophulariaceae
салисбургска
очанка

linifolia

Устано
-вен
през
2015 г.**

Scrophulariaceae
Scrophulariaceae

Scrophulariaceae

+

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“

Вид

Автор

1011

Род
Melampyru
m

sylvaticum

1012

Odontites

glutinosa

L.
(M.
Bieb.)
Benth.

1013

Odontites

luteus

Подвид

Автор

Българско
название

Семейство

горска гайтаника

Scrophulariaceae

жлезисто зъбарче

Scrophulariaceae

жълто зъбарче

Scrophulariaceae

пролетно зъбарче
хьорманиево
пропадниче
бледоцветно
пропадниче
едерово
пропадниче
правоцветно
пропадниче
прешленесто
пропадниче

Scrophulariaceae

ресничест степник

Scrophulariaceae
Scrophulariaceae

Scrophulariaceae

1014

Odontites

vernus

(L.) Clairv.
(Bellardi)
Dumort.

1015

Pedicularis

hoermanniana

K. Malý

1016

Pedicularis

leucodon

Griseb.

1017

Pedicularis

oederi

Vahl

1018

Pedicularis

orthantha

Griseb.

1019

verticillata

1020

Pedicularis
Pseudolysim
achion

berrelieri

L.
(Roem.
&
Schult) Holub

1021

Rhinanthus

alpinus

Baumg.

1022

Rhinanthus

angustifolius

C.C. Gmel.

алпийска клопачка
теснолистно
клопачка

1023

Rhinanthus

gracilis

Schur

грациозна

serotinus

(Dumort.)
Corb.
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Устано
-вен
през
2015 г.**
+

Scrophulariaceae

+

Scrophulariaceae

+

Scrophulariaceae

+

Scrophulariaceae

+

Scrophulariaceae

+

Scrophulariaceae

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

1024

Rhinanthus

minor

L.

1025

Rhinanthus

wagneri

1026

Scrophularia

1027

Scrophularia

1028

Подвид

Автор

Българско
название
клопачка

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Scrophulariaceae

+

Degen

малка клапачка
вагнерова
клопачка

Scrophulariaceae

+

aestivalis

Griseb.

лятно живениче

Scrophulariaceae

+

nodosa

L.

Scrophulariaceae

+

Scrophularia

scopolii

Hoppe

грудесто живениче
скополиево
живениче

Scrophulariaceae

+

1029

Tozzia

alpina*

L.

алпийска тоция

Scrophulariaceae

+

1030

Verbascum

densiflorum

Bertol.

гъстоцветен лопен

Scrophulariaceae

+

1031

Verbascum

glabratum

Friv.

гол лопен

Scrophulariaceae

1032

Verbascum

jankaeanum*

Pančić

янкев лопен

Scrophulariaceae

1033

Verbascum

lanatum

Schrad.

hinkei

вълнест лопен

Scrophulariaceae

1034

Verbascum

longifolium

Ten.

pannosum

дълголистен лопен

Scrophulariaceae

+

1035

Verbascum

lychnitis

L.

свещников лопен

Scrophulariaceae

+

1036

Verbascum

phlomoides

L.

лечебен лопен

Scrophulariaceae

1037

Verbascum

phoeniceum

L.

финикийски лопен

Scrophulariaceae

1038

Verbascum

speciosum

Schrad.

прекрасен лопен

Scrophulariaceae

1039

Veronica

alpina

L.

алпийско

Scrophulariaceae

carpathica

(Woł.) Dostál

(Friv.) Nyman
(Vis.
&
Pančić)
Murb.
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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
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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“

Род

Вид

Автор

Подвид

1040

Veronica

arvensis

L.

1041

Veronica

austriaca

L.

1042

Veronica

beccabunga

L.

1043

Veronica

bellidioides

L.

1044

Veronica

chamaedrys

L.

1045

Veronica

fruticans

Jacq.

1046

Veronica

fruticulosa

1047

Veronica

kellererii

L.
Degen
Urumov

1048

Veronica

montana

L.

1049

Veronica

officinalis

1050

Veronica

rhodopea

L.
(Velen.) Stoj.
& Stef.

1051

Veronica

scardica

Griseb.

jacquinii

&

Автор

(Baumg.) Eb.
Fisch.

Българско
название
великденче
полско великденче
австрийско
великденче
крайпоточно
великденче
красиво
великденче

Scrophulariaceae

ниско великденче
храстово
великденче
полухрастово
великденче
келерово
великденче
планинско
великденче
лечебно
великденче
родопско
великденче
шарпланинско
великденче
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Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Scrophulariaceae
Scrophulariaceae

+

Scrophulariaceae

+

Scrophulariaceae

+

Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae

+

Scrophulariaceae
Scrophulariaceae

+

Scrophulariaceae

+

Scrophulariaceae

+

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№
1052

1053

1054
1055

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

Veronica

scutellata

L.

Подвид

Автор

(Lecoq
Lamotte)
Dostál

Veronica

serpyllifolia

L.

nummularioide
s

Veronica

serpyllifolia

L.

serpyllifolia

Veronica

serpyllifolia

L.

trichocaulis

Veronica

urticifolia
verna

L.

dilenii

Veronica

verna

verna

1056

Veronica

vindobonensis

L.
(M.A. Fisch.)
M.A.. Fisch.

1057

Atropa

belladonna

L.

1058

Daphne

mezereum

L.

1059

Daphne

oleoides*

1060

Tilia

1061
1062

Семейство
Scrophulariaceae

+

Scrophulariaceae

+

&
мащерколистно
великденче

Scrophulariaceae
Peev

Jacq.

Veronica

Българско
название
щитовидно
великденче

Устано
-вен
през
2015 г.**

(Crantz)
Hayek

Scrophulariaceae
коприволистно
великденче
пролетно
великденче

Scrophulariaceae

+

Scrophulariaceae
Scrophulariaceae

виенско
великденче

Scrophulariaceae
Solanaceae

Schreb.

старо биле
обикновено бясно
дърво
маслиноподобно
бясно дърво

cordata

Mill.

Tilia

platyphyllos

Tilia

tomentosa

Thymelaeaceae

+

Thymelaeaceae

+

дребнолистна липа

Tiliaceae

+

Scop.

едролистна липа

Tiliaceae

Moench

сребролистна

Tiliaceae
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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

1063

Ulmus

glabra

Huds.

1064

Urtica

dioica

L.

1065

Urtica

urens

L.

1066

Подвид

Автор

(Wallr.)
Nyman

Българско
название
липа

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

планински бряст
обикновена
коприва

Ulmaceae

+

Urticaceae

+

гръцка коприва

Urticaceae

+

лечебна дилянка

Valerianaceae

+

Valeriana

officinalis

L.

collina

Valeriana

officinalis

L.

officinalis

1067

Valeriana

tripteris

L.

трикрилна дилянка

Valerianaceae

1068

Valeriana

tuberosa

L.

грудеста дилянка

Valerianaceae

1069

Viola

arvensis

Murray

полска теменуга

Violaceae

+

1070

Viola

biflora

L.

двуцветна теменуга

Violaceae

+

1071

Viola

canina

L.

кучешка теменуга

Violaceae

1072

Viola

dacica

Borbás

Violaceae

1073

Viola

montana

L.

1074

Viola

odorata

L.

дакийска теменуга
планинска
теменуга
миризлива
теменуга

Violaceae

+

1075

Viola

orbelica*

Pančić

Violaceae

+

1076

Viola

pyrenaica*

DC.

рилска теменуга
пиренейска
теменуга

montana

Valerianaceae

(L.) Hartm.
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+
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Violaceae

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

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“

Автор
Boreau

Българско
название
райхенбахова
теменуга

Подвид

Автор

1077

Viola

Вид
reichenbachian
a

1078

Viola

rhodopeia

W. Becker

родопска теменуга

Violaceae

+

1079

Viola

riviniana

Rchb.

горска теменуга

Violaceae

+

1080

Viola

rupestris

F.W. Schmidt

скална теменуга

Violaceae

1081

Viola

tricolor

L.

трицветна теменуга

Violaceae

гребенест лук

Alliaceae

tricolor

pulchellum

(G.
Don)
Bonnier
&
Layens

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Violaceae

+

1082

Allium

carinatum

L.

1083

Allium

denudatum

F. Delaroche

бял лук

Alliaceae

1084

Allium

flavum

L.

жълт лук

Alliaceae

1085

Allium

melanantherum

Pančić

чернотичинков лук

Alliaceae

1086

Allium

oleraceum

L.

градински лук

Alliaceae

1087

Allium

schoenoprasum

салатен лук

Alliaceae

1088

Allium

thracicum

L.
Halácsy
Georgiev

тракийски лук

Alliaceae

1089

Allium

ursinum

L.

левурда

Alliaceae

+

1090

Allium

victorialis

L.

победен лук

Alliaceae

+

1091

Galanthus

elwesii*

Hook. f.

Amaryllidaceae

1090

Angelica

pancicii

Vandas

елвезиево кокиче
балканска
пищялка

+

&

elwesii
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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“

Устано
-вен
през
2015 г.**

Българско
название

Семейство

L.

петнист змиярника

Araceae

(L.) Link

Cyperaceae

(L.) Palla

сбит блисмус
морски
болбосхьонус

Cyperaceae

+

acuta

L.

остра острица

Cyperaceae

+

atrata

възчерна острица

Cyperaceae

+

bulgarica

L.
(Domin)
Lazare

българска острица

Cyperaceae

+

Carex

canescens

L.

сивобяла острица

Cyperaceae

+

Carex

caryophyllea

Latourr.

пролетна острица

Cyperaceae

+

1101

Carex

curvula

All.

извита острица

Cyperaceae

+

1102

Carex

dacica

Heuff.

Cyperaceae

+

1103

Carex

digitata

L.

Cyperaceae

+

1104

Carex

divulsa

Stokes

1105

Carex

echinata

Murray

дакийска острица
дланевидна
острица
прекъсната
острица
звездовидна
острица

Cyperaceae

+

1106

Carex

ericetorum

Pollich

Cyperaceae

+

1107

Carex

fuliginosa*

Schkuhr

ерикова острица
тъмнокафява
острица

1108

Carex

hartmanii

Cajander

хартманова

Cyperaceae

№

Род

Вид

Автор

1093

Arum

maculatum

1094

compressus

1095

Blysmus
Bolboschoen
us

maritimus

1096

Carex

1097

Carex

1098

Carex

1099
1100

Подвид

divulsa

Автор
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Cyperaceae

Cyperaceae

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
острица

Род

Вид

Автор

1109

Carex

hirta

L.

твърдовлакнеста
острица

Cyperaceae

1110

Carex

humilis

Leyss.

ниска острица

Cyperaceae

1111

Carex

kitaibeliana

Bech.

Cyperaceae

1112

Carex

lasiocarpa

Ehrh.

1113

Carex

lepidocarpa

Tausch

гладка острица
влакнестоплодна
острица
лепидокарпова
острица

1114

Carex

montana

L.

Cyperaceae

1115

Carex

muricata

1116

Carex

nigra

L.
(L.) Reichard
.

планинска острица
мурикатова
острица
черна острица

Cyperaceae

+

1117

Carex

ovalis

Gooden.

заешка острица

Cyperaceae

+

1118

Carex

pallescens

L.

бледа острица

Cyperaceae

1119

Carex

panicea

L.

Cyperaceae

+

1120

Carex

paniculata

L.

Cyperaceae

+

1121

Carex

pseudocyperus

L.

просена острица
метличеста
острица
лъжециперусова
острица

Cyperaceae

+

1122

Carex

pyrenaica

Wahlenb.

пиренейска

Cyperaceae

+
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Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

+

Cyperaceae
Cyperaceae

+

Cyperaceae

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

1123

Carex

remota

1124

Carex

riloensis

L.
Stoeva & E.D.
Popova

1125

Carex

rostrata

Stokes

1126

Carex

rupestris

All.

Подвид

pseudotristis

Автор

(Domin)
Pawł.

Българско
название
острица

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

редкокласа
острица

Cyperaceae

рилска острица

Cyperaceae

човчеста острица

Cyperaceae

+

скална острица
вечнозелена
острица

Cyperaceae

+

Cyperaceae

+

късна острица
класовидна
острица

Cyperaceae

+

Cyperaceae

1127

Carex

sempervirens

Vill.

1128

Carex

serotina

Mérat

1129

Carex

spicata

Huds.

1130

Carex

sylvatica

Huds.

1131

Carex

tomentosa

L.

горска острица
наплъстена
острица

1132

Carex

tricolor

Velen.

трицветна острица

Cyperaceae

1133

Carex

umbrosa

Host

Cyperaceae

+

1134

Carex

vesicaria

L.

Cyperaceae

+

1135

Eleocharis

palustris

(L.) R. Br.

сенчеста острица
мехуреста
острица
обикновена
блатница

Cyperaceae

+

1136

Eriophorum

angustifolium

Honck.

теснолистна

Cyperaceae

+
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Cyperaceae

Cyperaceae

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
пушица

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Cyperaceae

+

Cyperaceae

+

Cyperaceae

+

Род

Вид

Автор

1137

Eriophorum

latifolium

Hoppe

1138

vaginatum

L.

1139

Eriophorum
Holoschoen
us

vulgaris

Link

широколистна
пушица
влагалищна
пушица
обикновен
холосхьонус

1140

Kobresia

myosuroides

(Vill.) Fiori

кобресиа

Cyperaceae

1141

sylvaticus

L.

горски сцирпус

Cyperaceae

+

1142

Scirpus
Trichophoru
m

caespitosum

(L.) Hartm.

Cyperaceae

+

1143

Crocus

biflorus

Mill.

1144

Crocus

chrysanthus

(Herb.) Herb.

туфест пухонос
двуцветен
минзухар
златоцветен
минзухар

1145

Crocus

flavus

Weston

Iridaceae

1146

Crocus

veluchensis

Herb.

1147

Gladiolus

communis

L.

1148

Gladiolus

imbricatus

L.

жълт минзухар
планински
минзухар
обикновено
петльово перо
керемидесто
петльово перо

1149

Gladiolus

palustris*●

Gaudin

блатно

Iridaceae

петльово
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Iridaceae
Iridaceae

Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae

+

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

1150

Iris

reichenbachii

Heuff.

1151

Iris

L.

1152

Juncus

variegata
alpinoarticulatu
s

1153

Juncus

1154

Подвид

Автор

Българско
название
перо
райхенбахова
перуника

Семейство

Iridaceae

Устано
-вен
през
2015 г.**

+

Iridaceae

Chaix

пъстра перуника
високоалпийска
дзука

Juncaceae

+

articulatus

L.

членеста дзука

Juncaceae

+

Juncus

atratus

Krock.

черна дзука

Juncaceae

+

1155

Juncus

bufonius

L.

клонеста дзука

Juncaceae

+

1156

Juncus

conglomeratus

L.

сбита дзука

Juncaceae

+

1157

Juncus

effusus

L.

разперена дзука

Juncaceae

+

1158

Juncus

filiformis

L.

нишковидна дзука

Juncaceae

+

1159

Juncus

inflexus

L.

сивозелена дзука

Juncaceae

+

1160

Juncus

tenuis

Willd.

тънка дзука

Juncaceae

1161

Juncus

thomasii

Ten.

томасова дзука

Juncaceae

+

1162

Juncus

trifidus

L.

триделна дзука

Juncaceae

+

1163

Juncus

triglumis*

трицветна дзука

Juncaceae

+

1164

Luzula

alpinopillosa

L.
(Chaix)
Breistr.

deflexa

наведена светлика

Juncaceae

+

1165

Luzula

campestris

(L.) DC.

campestris

полска светлика

Juncaceae

+

(Kožuharov)
Kirschner
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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

1166

Luzula

forsteri

(Sm.) DC.

1167

Luzula

italica

Parl.

1168

Luzula

luzulina

1169

Luzula

luzuloides

(Vill.) Racib.
(Lam.) Dandy
& Wilmott

1170

Подвид

Luzula

multiflora

(Retz.) Lej.

congesta

Luzula

multiflora

(Retz.) Lej.

multiflora

1171

Luzula

pillosa

1172

Luzula

pindica

1173

Luzula

sudetica

1174

Luzula

sylvatica

(L.) Willd.
Hausskn.)
Chrtek
Krísa
(Willd.)
Schult.
(Huds.)
Gaudin

1175

Triglochin

palustris

L.

1176

Anthericum

liliago

1177

Asparagus

tenuifolius

Автор

(Thuill.)
Arcang.

Българско
название
форстерова
светлика
класиста светлика
жълтоцветна
светлика
обикновена
светлика
многоцветна
светлика

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Juncaceae

+

Juncaceae

+

Juncaceae
Juncaceae

+

Juncaceae

+

Juncaceae
влакнеста светлика

Juncaceae

пиндска светлика

Juncaceae

+

судетска светлика

Juncaceae

+

Juncaceae

+

L.

горска светлика
блатен
триостреник
неразклонен
венечник

Lam.

тънколистна

Liliaceae

&
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зайча

Juncaginaceae
Liliaceae

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
сянка

Семейство

Mill.

бял бърдун

Liliaceae

autumnale

L.

есенен мразовец

Liliaceae

Convallaria

majalis

момина сълза

Liliaceae

1181

Fritillaria

gussichiae*▼●

гусихиева ведрица

Liliaceae

+

1182

Gagea

bohemica

L.
(Degen
&
Dörfl.) Rix
(Zauschn.)
Schult.
&
Schult. f.

Liliaceae

+

1183

Gagea

lutea

(L.) Ker Gawl.

Liliaceae

+

№

Род

Вид

Автор

1178

Asphodelus

albus

1179

Colchicum

1180

pratensis

(L.) Ker Gawl.
(C.
Presl)
Pascher
(Pers.)
Dumort.

белезникав
зюмбюл

Gagea

minima

1185

Gagea

peduncularis

Gagea

Автор

чешки
гарвански лук
обикновен
гарвански лук
малък
гарвански лук
листнат
гарвански лук
ливаден
гарвански лук

1184

1186

Подвид

Koch)

жълт
жълт
жълт
Liliaceae
жълт
Liliaceae
жълт
Liliaceae

1187

Hyacinthella

leucophaea

(K.
Schur

1188

Lilium

jankae*

A. Kern.

жълт крем

Liliaceae

+

1189

Lilium

martagon

L.

петров кръст

Liliaceae

+
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див
Liliaceae

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

1190

Lloydia

serotina*

(L.) Rchb.

1191

Muscari

botryoides

(L.) Mill.

1192

Muscari
Ornithogalu
m
Ornithogalu
m
Ornithogalu
m
Ornithogalu
m
Ornithogalu
m
Ornithogalu
m
Ornithogalu
m

tenuiflorum

Tausch

kochii

Parl.

kochii

kochii

Parl.

orbelicum

Paris
Polygonatu
m

1193

1194
1195

1196
1197
1198
1199

montanum

Cirillo

nutans

L.

nutans

L.

sigmoideum

Freyn & Sint.

umbellatum

L.

quadrifolia

L.

latifolium

Desf.

Подвид

Българско
название

Автор

късна лойдия
горско
кукувиче
грозде
тесноцветно
кукувиче грозде
кохиев
гарвански
лук
(Velen.) Stoj.

prasandrum

(Griseb.)
Richt.

Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae

+

Liliaceae
Liliaceae

+

K.
Liliaceae
сигмовиден
гарвански лук
чадърест гарвански
лук
четирилистно
вранско око
широколистна
момкова сълза
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Liliaceae

Liliaceae
планински
гарвански лук
наведен гарвански
лук

nutans

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Liliaceae
Liliaceae

+

Liliaceae

+

Liliaceae

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“

Вид

Автор

odoratum

(Mill.) Druce

1201

Род
Polygonatu
m
Polygonatu
m

verticillatum

(L.) All.

Българско
название
медицинска
момкова сълза
прешленеста
момкова сълза

1202

Scilla

bifolia

L.

1203

album

1206

Veratrum
Cephalanth
era
Cephalanth
era
Coeloglossu
m

1207
1208

№
1200

Подвид

Автор

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Liliaceae
Liliaceae

+

обикновен синчец

Liliaceae

+

L.

бяла чемерика

Liliaceae

damasonium

(Mill.) Druce

Orchidaceae

rubra

(L.) Rich.

бял главопрашник
червен
главопрашник

viride

(L.) Hartm.

зелен длетоустник

Orchidaceae

Corallorhiza

trifida

Châtel.

Orchidaceae

+

Dactylorhiza

cordigera

(Fr.) Soó

bosniaca

Триделна коралка
сърцевиден
дланокоренник

Orchidaceae

+

Dactylorhiza

cordigera

(Fr.) Soó

cordigera

Orchidaceae

+

1209

Dactylorhiza

incarnata*

(L.) Soó

1210

Dactylorhiza

saccifera

(Brongn.) Soó

1211

Dactylorhiza

sambucina

(L.) Soó

1204
1205

(Beck) Soó

месночервен
дланокоренник
торбест
дланокоренник
бъзов
дланокоренник
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Orchidaceae

Orchidaceae
Orchidaceae

+

Orchidaceae

+

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

1212

Epipactis

exilis

P. Delforge

1213

Epipactis

helleborine

(L.) Crantz

Epipactis

helleborine

1214

Epipactis

leptochila*

(L.) Crantz
(Godfery)
Godfery

1215

Epipactis

microphylla

(Ehrh.) Sw.

1216

Epipactis

persica

(Soó) Nannf.

1217

Epipactis

pontica

Taubenheim

1218

aphyllum*

Sw.

conopsea

(L.) R. Br.

1220

Epipogium
Gymnadeni
a
Gymnadeni
a

frivaldii

1221

Listera

cordata*

1222

Neottia

1223
1224

1219

Подвид

Автор

тънък дремник
широколистен
дремник

helleborine
viridiflora

Българско
название

(Hoffm.)
Bordz.

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

тънколистен
дремник

Orchidaceae

дребен дремник
персийски
дремник

Orchidaceae

Orchidaceae

Griseb.

понтийски дремник
безлистен
епипогиум
комароцветна
гимнадения
фривалдиева
гимнадения

Orchidaceae

+

(L.) R. Br.

сърцевиден тайник

Orchidaceae

+

nidus-avis

(L.) Rich.

Orchidaceae

+

Nigritella

nigra

(L.) Rchb. f.

истинска гнездица
обикновена
чернушка

Ophrys

cornuta*

Steven

двурога пчелица

Orchidaceae
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Orchidaceae

Orchidaceae
Orchidaceae

Orchidaceae

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№
1225

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

Orchis

mascula

(L.) L.

mascula
picta

Автор
(Loisel.)
Richt.

Българско
название

Семейство

мъжки салеп

Orchidaceae

обикновен салеп

Orchidaceae

+

K.

1226

Orchis

morio

L.

1227

Orchis

ovalis

F.W. Schmidt

начленен салеп

Orchidaceae

1228

Orchis

pallens

L.

бледен салеп

Orchidaceae

1229

Orchis

purpurea

Huds.

пурпурен салеп

Orchidaceae

1230

Orchis

simia

Lam.

маймунски салеп

Orchidaceae

1231

Orchis

tridentata

Scop.

тризъбест салеп

Orchidaceae

1232

Orchis

ustulata

L.

Orchidaceae

1233

Platanthera

bifolia

1234

Pseudorchis

albida

(L.) Rich.
(L.) Á. Löve &
D. Löve

опърлен салеп
двулистна
платантера
белезникав
псеудорхис

1235

Agrostis

canina

L.

Poaceae

1236

Agrostis

capillaris

L.

кучешка полевица
обикновена
полевица

1237

Agrostis

rupestris

All.

Poaceae

1238

Alopecurus

aequalis

Sobol.

1239

Alopecurus

geniculatus

L.

скална полевица
равна
лисича
опашка
коленчата лисича
опашка

1240

Alopecurus

gerardi

Vill.

жерардова лисича
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Устано
-вен
през
2015 г.**

Orchidaceae

+

Orchidaceae

+

Poaceae

+

Poaceae

+

Poaceae

+

Poaceae

+

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

1241

Alopecurus

pratensis

L.

1242

Alopecurus

rendlei

Eig

1243

riloensis

(Hack.) Pawł.

odoratum

1245

Alopecurus
Anthoxanthu
m
Arrhenather
um

1246

Avenula

planiculmis

1247

Avenula

pubescens

L.
(L.) J. Presl &
C. Presl
(Schrad.) W.
Sauer
&
Chmel.
(Huds.)
Dumort.

1248

Avenula
Bellardiochlo
a
Brachypodiu
m

versicolor

1244

1249
1250

elatius

variegata

(Vill.) M. Lainz
(Lam.)
Kerguélen

pinnatum

(L.) P. Beauv.

Подвид

Автор

Българско
название
опашка
ливадна
лисича
опашка
мехуреста лисича
опашка
рилска
лисича
опашка
обикновена
миризливка
висок
френски
райграс

angustior

pinnatum

Holub

плоскостъблен
овесец

Poaceae
Poaceae
Poaceae

+

Poaceae

+

Poaceae

Poaceae

мъхнат овесец
пъстроцветен
овесец
пъстра
белардиохлоа

Poaceae

перест късокрак

Poaceae
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Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Poaceae

+

Poaceae

+

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

горски късокрак

Poaceae

+

средна сълзица

Poaceae

+

L.

полска овсига

Poaceae

барцензова овсига
бенекениева
овсига

Poaceae

benekenii

Simonk.
(Lange)
Trimen

mollis

L.

мека овсига

Poaceae

рилска овсига

Poaceae

Вид

1251

Род
Brachypodiu
m

sylvaticum

Автор
(Huds.)
Beauv.

1252

Briza

media

L.

1253

Bromus

arvensis

1254

Bromus

barcensis

1255

Bromus

1256

Bromus

Подвид

Автор

P.
media

Poaceae

1257

Bromus

orbelicus

Petrova,
Kožuharov &
Ehrend.

1258

Bromus

ramosus

Huds.

клонеста овсига

Poaceae

1259

Bromus

riparius

Rehmann

Poaceae

1260

Bromus
Calamagros
tis
Calamagros
tis
Calamagros
tis

transsilvanicus

Steud.

брегова овсига
трансилванска
овсига

arundinacea

(L.) Roth

горски вейник

Poaceae

epigejos
pseudophragmi
tes

(L.) Roth
(Haller
Koeler

приземен вейник

Poaceae

тръстиков вейник

Poaceae

1261
1262
1263

Устано
-вен
през
2015 г.**

+

Poaceae
+

f..)
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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“

Вид

1264

Род
Calamagros
tis

villosa

Автор
(Chaix)
Gmel.

1265

Cynosurus

cristatus

L.

1266

Dactylis

glomerata

L.

1267

alpina

Vest

1268

Danthonia
Deschampsi
a

caespitosa

1269

Elymus

caninus

1270

Elymus

1271
1272

Подвид

Автор

Българско
название

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

J.F.
мъхнат вейник
обикновен
сеноклас

Poaceae
Poaceae

+

ежова главица

Poaceae

+

двузъба дантония

Poaceae

(L.) P. Beauv.

туфеста пластица

Poaceae

+

кучешки пирей

Poaceae

+

hispidus

(L.) L.
(Opiz)
Melderis

четинест пирей

Poaceae

Elymus

repens

(L.) Gould

пълзящ пирей

Poaceae

Festuca

altissima

All.

висока власатка

Poaceae

1273

Festuca

amethystina

1274

Festuca

dalmatica

1275

Festuca

drymeja

L.
(Hack.)
K.
Richt.
Mert.
&
W.D.J. Koch

1276

Festuca

gigantea

1277

Festuca

heterophylla

glomerata

barbulatus

kummeri

(Schur) Meld.

(Beck)
Markgr.Dannb.

аметистова
власатка
далматинска
власатка

Poaceae
Poaceae

горска власатка

Poaceae

(L.) Vill.

гигантска власатка

Poaceae

Lam.

разнолистна

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

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

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

1278

Festuca

hirtovaginata

1279

Festuca

horvatiana

1280

Festuca

koritnicensis

1281

Festuca

nigrescens

1282

Festuca

1283

Автор
(Acht.)
Markgr.Dannb.
Markgr.Dannb.
Hayek &
Vetter

Подвид

Автор

Българско
название
власатка
влакнестовлагалищ
на власатка

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Poaceae

хорватова власатка
коритнинска
власатка

Poaceae

черна власатка
метличеста
власатка

Poaceae

+

paniculata

Lam.
(L.) Schinz &
Thell.

Poaceae

+

Festuca

picturata

Pils

виолетова власатка

Poaceae

+

1284

Festuca

L.

Festuca

1286

Festuca

riloensis

Domin
(Hayek)
Markgr.Dannb.

ливадна власатка
лъжедалматинска
власатка

Poaceae

1285

pratensis
pseudodalmati
ca

рилска власатка

Poaceae

+

1287

Festuca

rubra

L.

Poaceae

+

1288

Festuca

valesiaca

Gaudin

червена власатка
валезийска
власатка

Poaceae

+

J.
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Poaceae

Poaceae

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

мощна власатка

Poaceae

+

(Fr.) Fr.

сдиплена росица

Poaceae

+

lanatus

L.

вълнеста медовица

Poaceae

+

Holcus

mollis

L.

мека медовица

Poaceae

+

1293

Hordelymus

europaeus

(L.) Harz

горски ечемик

Poaceae

+

1294

Koeleria

eryostachya

Koeleria

macrantha

1296

Koeleria

mitruschii

Ujhelyi

влакнест тънкокрак
едроклас
тънкокрак
митрушиев
тънкокрак

Poaceae

1295

Pančić
(Ledeb.)
Schult.

1297

Koeleria

penzesii

Koeleria
Lerchenfeldi
a
Lerchenfeldi
a

pyramidata

пензесов тънкокрак
пирамидален
тънкокрак

Poaceae

1298

Ujhelyi
(Lam.)
Beauv.

flexuosa

(L.) Schur

flexuosa

къдрава овесица

Poaceae

flexuosa

(L.) Schur

montana

1300

Lolium

perenne

L.

английски райграс

Poaceae

1301

Lolium

temulentum

L.

Poaceae

1302

Melica

ciliata

L.

пиявец
ресничеста
бисерка

№

Род

Вид

1289

Festuca

valida

Автор
(Velen.)
Pénzes

1290

Glyceria

plicata

1291

Holcus

1292

1299

Подвид

Автор

valida

P.

(L.) Tzvelev

Poaceae

Poaceae
+

Poaceae
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Poaceae

Poaceae

+

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

1303

Melica

nutans

L.

1304

Melica

uniflora

Retz.

1305

Milium

effusum

1306

Molinia

1307

Подвид

Автор

Българско
название

Семейство

Устано
-вен
през
2015 г.**

Poaceae

L.

увиснала бисерка
едноцветна
бисерка
клонесто
горско
просо

Poaceae

+

caerulea

(L.) Moench

синкава молиния

Poaceae

+

Nardus

stricta

L.

Poaceae

+

1308

Phleum

alpinum

L.

Poaceae

+

1309

Phleum

phleoides

(L.) H. Karst.

картъл
алпийска
тимотейка
същинска
тимотейка

1310

Phleum

pratense

L.

ливадна тимотейка

Poaceae

+

1311

Phragmites

australis

(Cav.) Steud.

тръстика

Poaceae

+

1312

Poa

alpina

L.

Poaceae

+

1313

Poa

annua

L.

алпийска ливадина
едногодишна
ливадина

Poaceae

+

1314

Poa

cenisia

All.

цениска ливадина

Poaceae

1315

Poa

chaixii

Vill.

Poaceae

1316

Poa

compressa

L.

шексова ливадина
сплесната
ливадина
рехава ливадина

Poaceae

1317

Poa

laxa

Haenke

pratense

contracta

zollikoferi

(Nyár.) Nyár.

(Acht.)
Kožuharov
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+

Poaceae

Poaceae

Poaceae

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

Schur

средна ливадина

Poaceae

+

L.

горска ливадина

Poaceae

+

palustris*

L.

мочурна ливадина

Poaceae

+

L.

+

1323

Poa

sylvicola

L.

1324

Secale

montanum

Guss.

ливадна ливадина
лъжелуковична
ливадина
броеничеста
луковичина
планинска
дива
ръж

Poaceae

Poa

pratensis
pseudoconcinn
a

1325

Sesleria

coerulans

Friv.

синкава гъжва

Poaceae

+

1326

Sesleria

comosa

+

Sesleria

latifolia

качулата гъжва
широколистна
гъжва

Poaceae

1327
1327

Stipa

balcanica

Velen.
(Adamović)
Degen
(Martinovský)
Kožuharov

балканско коило

Poaceae

1329

Stipa

epilosa

Martinovský

голо коило

Poaceae

1330

Stipa

pulcherrima

K. Koch

красиво коило

Poaceae

1331

Trisetum

flavescens

заешки овес

Poaceae

1332

Vulpia

myuros

(L.) P. Beauv.
(L.)
C.C.
Gmel.

обикновена вулпия

Poaceae

№

Род

Вид

Автор

1318

Poa

media

1319

Poa

nemoralis

1320

Poa

1321

Poa

1322

Подвид

Автор

Schur

balcanum

(Gančev)
Kožuharov
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Poaceae
Poaceae

+

Poaceae

Poaceae
+

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“

Вид

Автор

Natans

L.

плаващ ръждавец

1334

praelongus

Wulfen

1335

Sparganium

angustifolium*

Michx

1336

Sparganium

Emersum

Rehmann

1337

Typha

Latifolia

1338

Typha

shuttleworthii*

L.
W.D.J. Koch
& Sond.

дълъг ръждавец
теснолистна ежова
главичка
проста
ежова
главичка
широколистен
папур
шутливортиев
папур

1333

Подвид

Автор

Българско
название

Род
Potamogeto
n
Potamogeto
n

Семейство
Potamogetonace
ae
Potamogetonace
ae

Устано
-вен
през
2015 г.**
+
+

Sparganiaceae

+

Sparganiaceae

+

Typhaceae

+

Typhaceae

+

Легенда: **Видове, установени по време на теренната работа през май – юли 2015 г., по време на проекта за актуализиране на Плана
за управление.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
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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
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Приложение 2.2.2. Списък на видовете папратовидни и семенни растения с природозащитна стойност на територията на национален
парк „Рила“
Категория
по
ЗБР,
ДиректиТаксон
Таксон
националн
Червена
ПрилоБернска
№
ва
IUCN
(латинско название)
(българско название)
ия Червен
книга на Р
жение 3/
конвен-ция
92/43/ЕИО
списък
България
2а
(2009)
(2015)
Lycopodiophyta
Lycopodiaceae
Diphasiastrum alpinum алпийски
1
VU
+
(L.) Holub
дифазиаструм
Polypodiophyta
Athyriaceae
Athyrium
distentifolium алпийска
женска
2
NT
Opiz
папрат
Cryptogrammaceae
Cryptogramma
crispa
3
къдрава криптограма
NT
+
(L.) R.Br.
Dryopteridaceae
Cystopteris alpina (Lam.) алпийска
крехка
4
–
+
Desv.
папрат
Pinophyta
Cupressaceae
5
Juniperus sabina L.
казашка хвойна
EN
+
Pinaceae
6
Pinus peuce Griseb.
бяла мура
NT
Taxaceae
7
Taxus baccata L.
тис
EN
+
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Таксон
(латинско название)
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Aceraceae
Acer heldreichii Orph.
Apiaceae
Angelica
pancicii
Vandas
Asteraceae
Centaurea
kerneriana
Janka
Jacobaea
pancicii
(Degen) Vladimirov &
Raab-Straube
Ligularia
carpathica
(Schott)
Pojark.
(L.
glauca)
Saussurea
discolor
(Willd.) DC.
Achillea
chrysocoma
Friv.
Artemisia eriantha Ten.
Cicerbita pancicii (Vis.)
P. Beauv.

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
(българско название)

Категория
по
националн
ия Червен
списък
(2009)

планински явор

VU

балканска пищялка

VU

кернерова метличина

EN

панчичева якобея

NT

карпатски див тютюн

CR

разноцветна саусурея

CR

златист равнец

EN

алпийски пелин

EN

панчичев млечник

CR

Червена
книга на Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3/
2а

Директива
92/43/ЕИО

+

+

+

+
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IUCN

Бернска
конвен-ция

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

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)

Cicerbita plumieri (L.)
Kirschl.
Cota
sancti-johanis
(Stoj., Stef. & Turril) Holub
Hieracium naegelianum
Pančić
Taraxacum bithynicum
DC.
Boraginaceae
Anchusa davidovii Stoj.
Brassicaceae
Aubrieta gracilis Boiss.
Barbarea
bracteosa
Guss.
Hesperis dinarica Beck
Subularia aquatica L.
Callitrichaceae
Callitriche palustris L.
Campanulaceae
Campanula lanata Friv.
Campanula moesiaca
Velen.
Campanula trojanensis

крилатолистен
млечник
светииваново
подрумиче

Категория
по
националн
ия Червен
списък
(2009)

Червена
книга на Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3/
2а

Директива
92/43/ЕИО

IUCN

Бернска
конвен-ция

CR
EN

+

негелова румянка

NT

битинско глухарче

EN

давидово винче

CR

+

грациозна аубриета

VU

+

прицветникова злина

VU

динарски вечерник
шилолистка

VU
VU

блатно дренче

DD

вълнеста камбанка

VU

балканска камбанка

VU

троянска камбанка

VU

+

+

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

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

30
31
32
33
34
35
36

Таксон
(латинско название)
Kovanda & Ančev
Symphyandra
wanneri
(Rochel) Heuff.
Campanula
jordanovii
Ančev & Kovanda
Jasione bulgarica Stoj. &
Stef.
Caryophyllaceae
Cerastium
decalvans
Schloss. & Vuk.
Cerastium
petricola
Pančić
Cerastium
moesiacum
Friv.
Minuartia
bulgarica
(Velen.) Graebn.

37

Silene heuffelii Soó

38
39

Silene nutans L.
Silene stojanovii Panov
Silene
velenovskyana
Jordanov & Panov
Crassulaceae

40

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
(българско название)

Категория
по
националн
ия Червен
списък
(2009)

Червена
книга на Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3/
2а

ванерова
симфиандра

NT

йорданова камбанка

VU

+

българско вятърче

NT

+

балкански рожец

NT

каменист рожец

NT

мизийски рожец

EN

българска мишовка

VU

хойфелово
плюскавиче
повиснало плюскавиче
стояново плюскавиче
веленовскиево
плюскавиче

Директива
92/43/ЕИО

VU
VU
DD
DD
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IUCN

Бернска
конвен-ция

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Таксон
(латинско название)
Jovibarba
heuffelii
(Schott) Á. Löve & D.
Löve
Rhodiola rosea L.
Sedum grisebachii Boiss.
& Heldr. (вкл. S. kostovii)
Sempervivum
ciliosum
Craib
Sempervivum
leucanthum Pančić
Dipsacaceae
Knautia dinarica (Murb.)
Borbás
Droseraceae
Drosera rotundifolia L.
Empetraceae
Empetrum nigrum L.
Ericaceae
Rhododendron
myrtifolium
Schott
&
Kotschy
Arctostaphylos uva-ursi
(L.) Spreng.

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
(българско название)

Категория
по
националн
ия Червен
списък
(2009)

Червена
книга на Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3/
2а

нежит

NT

златовръх

CR

гризебахова тлъстига

VU

+

ресничест дебелец

LC

+

белоцветен дебелец

DD

динарско черноглавче

CR

+

кръглолистна росянка

VU

+

черен емпетрум

EN

+

алпийска роза

EN

мечо грозде

VU

Директива
92/43/ЕИО
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IUCN

Бернска
конвен-ция

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Таксон
(латинско название)

51
52

Fabaceae
Genista pilosa L.
Vicia abbreviata Spreng.

53

Vicia truncatula M. Bieb.

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Gentianaceae
Gentiana frigida Haenke
Gentiana lutea L.
Gentiana nivalis L.
Gentiana punctata L.
Gentianella
engadinensis
(Wettst.)
Holub
Swertia perennis L.
Geraniaceae
Geranium bohemicum L.
Geranium palustre L.
Guttiferae
Hypericum
annulatum
Moris
Lentibulariaceae
Utricularia vulgaris L.

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
(българско название)

Категория
по
националн
ия Червен
списък
(2009)

Червена
книга на Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3/
2а

влакнеста жълтуга
рилска глушина
отсеченолистна
глушина

EN

скална тинтява
жълта тинтява
снежна тинтява
петниста тинтява

EN
EN
EN
EN

+
+

енгадинова горчивка

VU

+

многогодишна
сверция

EN

бохемски дравец
блатен здравец

EN
VU

дегенова звъника

NT

обикновена мехурка

VU

Директива
92/43/ЕИО

+
Прил. 2а
Прил. 2а

Анекс V

+

+
+
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IUCN

Бернска
конвен-ция

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

Таксон
(латинско название)

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
(българско название)

Категория
по
националн
ия Червен
списък
(2009)

Червена
книга на Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3/
2а

Директива
92/43/ЕИО

IUCN

Бернска
конвен-ция

Plumbaginaceae
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Armeria alpina Willd.
Polygonaceae
Rheum rhaponticum L.
Primulaceae
Soldanella pirinica F.K.
Mey.
Androsace hedraeantha
Griseb.
Primula deorum Velen.
Primula halleri J.F. Gmel.
Soldanella chrysosticta
Kress
Soldanella
pusilla
Baumg.
Soldanella
rhodopaea
F.K. Mey.
Pyrolaceae
Pyrola media Swartz
Ranunculaceae
Anemone narcissiflora L.
Anemone sylvestris L.

високопланинско
лъжниче

NT

рилски ревен

CR

пиринско крайснежно
звънче

+

+

+

балкански оклоп

VU

рилска иглика
дългоцветна иглика
унгарско крайснежно
звънче
дребно
крайснежно
звънче

VU
VU

+
+

DD

+

родопско звънче

VU

средна мурава

VU

нарцисовидна съсънка
горска съсънка

NT
NT

+

DD

+
+
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

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)

Aquilegia aurea Janka
Aquilegia
nigricans
Baumg.
Clematis alpina (L.) Mill.
Pulsatilla vernalis (L.) Mill.
Ranunculus fontanus C.
Presl
Trollius europaeus L.
Rosaceae
Alchemilla
bulgarica
Rothm.
Al chemilla catachnoa
Rothm.
Alchemilla erythropoda
Juz.
Alchemilla fissa Günther
& Schummel
Alchemilla
pawlowskii
Assenov
Alchemilla
straminea
Buser
Alchemilla
venosula
Buser (A. gracillima)

златиста кандилка

Категория
по
националн
ия Червен
списък
(2009)
NT

Червена
книга на Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3/
2а

Директива
92/43/ЕИО

Бернска
конвен-ция

+

тъмна кандилка

VU

алпийски повет
пролетно котенце

VU
EN

+

кладенчево лютиче

EN

+

планински божур

NT

+

българско шапиче

VU

балканско шапиче

EN

червенодръжково
шапиче

VU

врязанолистно шапиче

EN

павловско шапиче

DD

жълтеникаво шапиче

EN

грациозно шапиче

DD

+
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IUCN

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

89
90
91
92
93
94

Таксон
(латинско название)
Alchemilla
viridiflora
Rothm.
Geum
bulgaricum
Pančić
Potentilla montenegrina
Pančić
Sibbaldia procumbens L.
Rubiaceae
Galium boreale L.
Salicaceae
Salix retusa L.
Saxifragaceae

95

Saxifraga androsacea L.

96

Saxifraga
Sternb.

97

Saxifraga oppositifolia L.

98

Saxifraga retusa Gouan.

99

Saxifraga sancta Griseb.

carpatica

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
(българско название)

Категория
по
националн
ия Червен
списък
(2009)

зеленоцветно шапиче

VU

българско омайниче

NT

+

черногорско прозорче

CR

+

разпростряна
сибалдия

EN

северно еньовче

VU

тъполистна върба

EN

+

VU

+

оклопова
каменоломка
карпатска
каменоломка
арктична
каменоломка
алпийска
каменоломка
балканска
каменоломка

Червена
книга на Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3/
2а

Директива
92/43/ЕИО

VU
+

NT
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Бернска
конвен-ция

+

VU

VU

IUCN

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Таксон
(латинско название)
Scrophulariaceae
Bartsia alpina L.
Pedicularis
leucodon
Griseb.
Pedicularis oederi Vahl
Tozzia alpina L. subsp.
carpathica (Woł.) Dostál
Verbascum jankaeanum
Pančić
Veronica
kellererii
Degen & Urumov
Veronica
rhodopea
(Velen.) Stoj. & Stef.
Solanaceae
Atropa belladonna L.
Thymelaeaceae
Daphne
oleoides
Schreb.
Violaceae
Viola pyrenaica DC.
Viola orbelica
Viola
rhodopeia
W.
Becker

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
(българско название)

Категория
по
националн
ия Червен
списък
(2009)

Червена
книга на Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3/
2а

Директива
92/43/ЕИО

Анекс II

язовка
белоцветно
пропадниче
едерово пропадниче

NT
EN

алпийска тоция

VU

+

янкев лопен

CR

+

келерево великденче

VU

родопско великденче

VU

старо биле

VU

маслиноподобно
бясно дърво

LC

+

пиренейска теменуга
рилска теменуга

EN
VU

+
+

родопска теменуга

NT

NT
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Бернска
конвен-ция

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Таксон
(латинско название)
Liliopsida
Amaryllidaceae
Galanthus elwesii Hook.
fil.
Cyperaceae
Carex fuliginosa Schkuhr
Carex riloensis Stoeva &
Popova
Carex rupestris All.
Carex tricolor Velen.
Iridaceae
Gladiolus
palustris
Gaudin
Juncaceae
Juncus triglumis L.
Liliaceae
Fritillaria
gussichiae
(Degen & Dörfl.) Rix
Lilium jankae A. Kern.
Lloydia
serotina
(L.)
Rchb.
Orchidaceae
Coeloglossum viride (L.)

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
(българско название)

Категория
по
националн
ия Червен
списък
(2009)

Червена
книга на Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3/
2а

елвезиево кокиче

EN

+

тъмнокафява острица

VU

Прил. 2а

рилска острица

VU

скална острица
трицветна острица

VU
NT

Прил. 2а

блатно петльово перо

DD

+

трицветна дзука

CR

+

гусихиева ведрица

NT

+

планински крем

NT

+

късна лойдия

EN

+

зелен длетоустник

VU

Директива
92/43/ЕИО

Бернска
конвен-ция

Анекс II

Анекс IV

+

+
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№

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Таксон
(латинско название)
Hartm.
Dactylorhiza incarnata
(L.) Soó
Epipactis
exilis
P.
Delforge
Epipactis
leptochila
(Godfery) Godfery
Epipactis
microphilla
(Ehrh.) Swartz
Epipactis
pontica
Taubenheim
Epipogium
aphyllum
Swartz
Listera cordata (L.) R. Br.
Nigritella nigra (L.) Rchb.
f.
Ophrys cornuta Steven
Orchis ustulata L.
Poaceae
Poa palustris L.
Potamogetonaceae
Potamogeton
praelongus Wulfen

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
(българско название)

Категория
по
националн
ия Червен
списък
(2009)

Червена
книга на Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3/
2а

Директива
92/43/ЕИО

IUCN

месночервен
дланокоренник

EN

тънък дремник

EN

тънколистен дремник

VU

тънък дремник

VU

+

понтийски дремник

EN

+

безлистен епипогиум

VU

+

+

сърцевиден тайник

VU

+

+

обикновена чернушка

VU

двурога пчелица
опърлен салеп

VU
VU

мочурна ливадина
дълъг ръждавец

+

+
+

+

+

+
+

+
+

Прил. 2а
DD
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№

135
136

Таксон
(латинско название)
Sparganiaceae
Sparganium
angustifolium Michx
Typhaceae
Typha
shuttleworthii
W.D.J. Koch & Sond.
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Таксон
(българско название)

теснолистна
главичка

ежова

шутлевортиев папур

Категория
по
националн
ия Червен
списък
(2009)

Червена
книга на Р
България
(2015)

ЗБР,
Приложение 3/
2а

LC

+

DD

+

Директива
92/43/ЕИО

Бернска
конвен-ция

+
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Приложение 2.2.3. Списък на ендемичните видове папратовидни и семенни растения с природозащитна стойност на територията на
национален парк „Рила“
№
Латинско име
Българско име
Семейство
ЕндеЧервен
ЗБР
мит
списък
1.
Abies borisii-regis Mattf.
царборисова ела
Pinaceae
балк
LC
2.
Acer heldreichii Orph.
планински явор
Aceraceae
балк
VU
+
3.
Achillea chrysocoma Friv.
златист равнец
Asteraceae
балк
EN
4.
Alchemilla bulgarica Rothm.
българско шапиче
Rosaceae
балк
VU
5.
Alchemilla catachnoa Rothm.
балканско шапиче
Rosaceae
балк
EN
6.
Alchemilla pawlowskii Assenov
павловско шапиче
Rosaceae
бълг
DD
7.
Alchemilla viridiflora Rothm.
зеленоцветно шапиче
Rosaceae
балк
VU
8.
Allium melanantherum Pančić
чернотичинков лук
Alliaceae
балк
9.
Allium thracicum Halácsy & Georgiev
тракийски лук
Alliaceae
бълг
10.
Alopecurus riloensis (Hack.) Pawł.
рилска лисича опашка
Poaceae
бълг
LC
11.
Anchusa davidovii Stoj.
давидово винче
Boraginaceae
бълг
CR
12.
Androsace hedraeantha Griseb.
балкански оклоп
Primulaceae
балк
VU
13.
Angelica pancicii Vandas
балканска пищялка
Apiaceae
балк
VU
14.
Anthemis macedonica Boiss. & Orph.
македонско подрумиче
Asteraceae
балк
15.
Aquilegia aurea Janka
златиста кондилка
Ranunculaceae
балк
NT
+
16.
Armeria rumelica Boiss.
обикновено лъжичниче
Plumbaginaceae
балк
17.
Asyneuma pichleri (Vis.) D. Lakušić & F. Conti
балканска асинеума
Campanulaceae
балк
18.
Aubrieta gracilis Boiss.
грациозна аубриета
Brassicaceae
балк
VU
+
19.
Barbarea balcana Pančić
балканска злина
Brassicaceae
балк
20.
Bromus orbelicus (Velen.) Petrova, Kožuharov рилска овсига
Poaceae
бълг
& Ehrend.
21.
Campanula epigaea Degen
нежна камбанка
Campanulaceae
балк
22.
Campanula frivaldskyi Steud.
фривалдскиева камбанка Campanulaceae
балк
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№

Латинско име

Българско име

Семейство

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Campanula jordanovii Ancev & Kovanda
Campanula lanata Friv.▼
Campanula moesiaca Velen.
Campanula trojanensis Kovanda & Ančev
Campanula velebitica Borbás
Carex bulgarica (Domin) Lazare
Carex riloensis Stoeva & Popova
Carex tricolor Velen.
Centaurea kerneriana Janka
Centaurea moesiaca Urum. & Wagner
Centaurea napulifera Rochel
Centaurea orbelica Velen.
Centaurea pallidior Halácsy
Centaurea tuberosa Vis.
Centaurea velenovskyi Adamović
Cephalaria flava (Sm.) Szabó
Cerastium moesiacum Friv.
Cerastium petricola Pančić
Chamaecytisus
absinthioides
(Janka)
Kuzmanov
Chamaecytisus jankae (Velen.) Rothm.
Cicerbita pancicii (Vis.) Beauverd
Cirsium appendiculatum Griseb.
Corothamnus agnipilus (Velen.) Klásk.
Cota sancti-johannis (Stoj., Stef. & Turrill) Holub

йорданова камбанка
вълнеста камбанка
балканска камбанка
троянска камбанка
велебитска камбанка
българска острица
рилска острица
трицветна острица
кернерова метличина
мизийска метличина
ряповидна метличина
белоснежна метличина
бледолистна метличина
грудеста метличина
веленовскиева метличина
жълта звездоглавака
мизийски рожец
каменист рожец
балкански зановец

Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Dipsacaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Fabaceae

Ендемит
балк
балк
балк
бълг
балк
балк
бълг
бълг
бълг
бълг
балк
балк
балк
балк
балк
балк
бълг
балк
балк

янкев зановец
панчичев млечник
балканска паламида
родопски зновец
светииваново подрумиче

Fabaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Asteraceae

балк
балк
балк
балк
бълг

42.
43.
44.
45.
46.
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Червен
списък
VU
VU
VU
VU
LC
LC
VU
NT
EN

ЗБР
+
+

+

EN
NT

CR

EN

+

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“

№

Латинско име

Българско име

Семейство

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Crocus veluchensis Herb.
Dianthus microlepis Boiss.
Dianthus moesiacus Vis. & Pančić
Dianthus pelviformis Heuff.
Dianthus tristis Velen.
Digitalis viridiflora Lindl.
Erysimum pseudoatticum Ančev & Polatschek
Festuca hirtovaginata (Acht.) Markgr.-Dannb.

Iridaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae
Brassicaceae
Poaceae

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Festuca horvatiana Markgr.-Dannb.
Festuca koritnicensis Hayek & Vetter
Festuca riloensis (Hayek) Markgr.-Dannb.
Festuca valida (Uechtr.) Pénzes
Fritillaria gussichiae (Degen & Dörfl.) Rix▼●
Genista rumelica Velen.
Geum bulgaricum Pančić▼
Heracleum verticillatum Pančić
Herniaria nigrimontium F. Herm.
Hieracium ferdinandii-regis (Zahn) T. Georgiev
Hieracium georgieffii Zahn
Hieracium scardicum Bornm. & Zahn
Hieracium schultzianum Pančić & Vis.
Hieracium vandasii Freyn
Hieracium velenovskyi Freyn
Jacobea pancicii (Degen) Vladimirov

планински минзухар
дребнолистен карамфил
мизийски карамфил
паничковиден карамфил
мрачен карамфил
зеленоцвете напръстник
лъжливоатинска боянка
влакнестовлагалищна
власатка
хорватова власатка
коритнинска власатка
рилска власатка
мощна власатка
гусихиева ведрица
румелийска жълтуга
българско омайниче
мъхнат девисил
черногорско изсипливче
фердинандова румянка
георгиева румянка
скардиева румянка
шултцова румянка
вандазиева румянка
веленовскиева румянка
панчичева якобеа

Ендемит
балк
балк
балк
балк
балк
балк
бълг
балк

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Liliaceae
Fabaceae
Rosaceae
Apiaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

балк
балк
балк
балк
балк
балк
балк
балк
балк
бълг
бълг
балк
балк
балк
балк
балк
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списък

ЗБР
+

LC

NT

+

NT

+

NT
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№

Латинско име

Българско име

Семейство

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

българско вятърче
едроцветно червеноглавче
миджурско червеноглавче
бледорозова свиларка
шарпланинска гайтаника
българска мишовка
йорданова незабравка
рилска незабравка

Campanulaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae
Caryophyllaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

79.
80.
81.
82.
83.

Jasione bulgarica Stoj. & Stef.
Knautia ambigua Boiss. & Orph.
Knautia midzorensis Formánek
Lychnis subintegra (Hayek) Turrill
Melampyrum scardicum Wettst.
Minuartia bulgarica (Velen.) Graebn.
Myosotis jordanovii N. Andreev & Peev
Myosotis orbelica (Velen.) D. Peev & N.
Andreev
Myosotis suaveolens Willd.
Pastinaca hirsuta Pančić
Pedicularis leucodon Griseb.
Pedicularis orthantha Griseb.
Peucedanum oligophyllum (Griseb.) Vandas

Ендемит
бълг
балк
балк
балк
балк
балк
бълг
бълг

Boraginaceae
Apiaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Apiaceae

балк
балк
балк
балк
балк

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Pinus peuce Griseb.
Potentilla montenegrina Pant.
Potentilla regis-borisii Stoj.
Primula deorum Velen.▼
Ranunculus hayekii Dörfl.
Ranunculus incomparabilis Janka
Rheum rhaponticum L.▼
Scabiosa balcanica (Velen.) Velen.
Scabiosa triniifolia Friv.

балканска незабравка
планински пъщарнак
Бледоцветно пропадниче
правоцветно пропадниче
планинска
самодивска
трева
бяла мура
черногорско прозорче
българско прозорче
рилска иглика
хаеково лютиче
несравнимо лютиче
рилски ревен
балканска самогризка
триниилистна самогризка

Pinaceae
Rosaceae
Rosaceae
Primulaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Polygonaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae

балк
балк
балк
бълг
балк
балк
бълг
балк
балк

93.

Scrophularia aestivalis Griseb.

лятно живениче

Scrophulariaceae

балк
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NT

ЗБР
+

VU

NT
LC
NT
CR
LC
VU

CR

+
+

+
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№

Латинско име

Българско име

Семейство

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

Sedum tuberiferum Stoj. & Stef.
Sempervivum ciliosum Graib
Sempervivum erythraeum Velen.
Sempervivum leucanthum Pančić
Sesleria comosa Velen.
Sesleria latifolia (Adamović) Degen
Silene asterias Griseb.
Silene stojanovii Panov
Silene velenovskyana Jordanov & Panov

Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Poaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

103.
104.

Silene waldsteinii Griseb.
Soldanella chrysosticta Kress

Caryophyllaceae
Primulaceae

балк
балк

105.

Soldanella pirinica F.K. Mey.

Primulaceae

бълг

106.
107.
108.
109.
110.
111.

Soldanella rhodopaea F.K. Mey.
Stachys plumosa Griseb.
Stipa balcanica (Martinovský) Kožucharov
Taraxacum borovezum R. Doll
Taraxacum bulgaricum Soest
Taraxacum floribundum R. Doll

грудкова тлъстига
ресничест дебелец
червеникав дебелец
белоцветен дебелец
качулата гъжва
широколистна гъжва
мочурно плюскавиче
стояново плюскавиче
веленовскиево
плюскавиче
валдщайново плюскавиче
унгарско
крайснежно
звънче
пиринско
крайснежно
звънче
родопско звънче
перест чистец
балканско коило
боровецко глухарче
българско глухарче
многоцветно глухарче

Ендемит
балк
балк
балк
бълг
балк
балк
балк
бълг
бълг

Primulaceae
Lamiaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

балк
балк
балк
бълг
балк
бълг

112.
113.
114.
115.

Taraxacum hamosium R. Doll.
Taraxacum malowitzum R. Doll
Taraxacum paludosiforme R. Doll
Taraxacum poliochloroides R. Doll

гъстовлакнесто глухарче
мальовишко глухарче
водно глухарче
бледозелено глухарче

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

бълг
бълг
бълг
бълг
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Червен
списък
LC
LC
LC
DD

ЗБР

+

DD
DD

DD

+
+

VU
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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“

Латинско име

116.
Taraxacum sitnjakovense R. Doll
117.
Thymus albanus Hеinr. Braun
118.
Tifolium pignantii Fauché & Haub.
119.
Tifolium trichopterum Pančić
120.
Tifolium velenovskyi Vandas
121.
Verbascum jankaeanum Pančić
122.
Veronica kellererii Degen & Urum.
123.
Veronica rhodopea (Velen.) Stoj. & Stef.
124. Viola orbelica Pančić
125. Viola rhodopeia W. Becker
2
5

Българско име

Семейство

ситняковско глухарче
албанска мащерка
пинатиева детелина
балканска детелина
веленовскиева детелина
янкев лопен
келерово великденче
родопско великденче
рилска теменуга
родопска теменуга

Asteraceae
Lamiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Violaceae
Violaceae
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Ендемит
бълг
балк
балк
балк
балк
бълг
бълг
балк
балк
бълг
1

Червен
списък

CR
VU
VU
VU
NT

ЗБР

+

+
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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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Приложение 2.2.4. Списък на приоритетните за опазване видове папратовидни и семенни растения на територията на национален
парк „Рила“
№
Вид
Българско название
Семейство
Категория
ЗБР
по
националн
ия Червен
списък
(2009)
1.
Alchemilla pawlowskii
павловско шапиче
Rosaceae
DD
2.
Gentiana lutea
жълта тинтява
Gentianaceae
EN
+
3.
Gentiana punctata
петниста тинтява
Gentianaceae
EN
+
4.
Ligularia carpathica
карпатски див тютюн
Asteraceae
CR
+
5.
Listera cordata
сърцевиден тайник
Orchidaceae
VU
+
6.
Lloydia serotina
късна лойдия
Liliaceae
EN
+
7.
Pulsatilla vernalis
пролетно котенце
Ranunculaceae
EN
+
8.
Rheum rhaponticum
рилски ревен
Polygonaceae
CR
+
9.
Rhodiola rosea
Златовръх
Crassulaceae
CR
10.
Saussurea discolor
разноцветна саусурея
Asteraceae
CR
+
11.
Saxifraga retusa
алпийска каменоломка
Saxifragaceae
VU
12.
Tozzia alpina subsp. carpathica
карпатска тоция
Scrophulariaceae
VU
+
13.
Swertia perennis
многогодишна сверция
Gentianaceae
EN
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Приложение 2.2.5. Списък на растенията – хигрофити на територията на национален
парк „Рила“
№
по Таксон
Таксон
Потвърдени
ред на (латинско название)
(българско название)
по време на
вида
теренната
работа през
2015 г.
Equisetophyta

Отдел Хвощови растения

Equisetaceae

Сем. Хвощови

1

Equisetum arvense

полски хвощ

2

Equisetum fluviatile

речен хвощ

3

Equisetum hyemale

презимуващ хвощ

4

Equisetum palustre

блатен хвощ

5

Equisetum sylvaticum

горски хвощ

Polypodiophyta

Отдел
растения

Athyriaceae

Сем. Атириеви

Athyrium filix-femina

обикновена женска папрат

Ophioglossaceae

Сем. Змийскоезикови

Ophioglossum vulgatum

обикновен змийски език

Magnoliophyta

Отдел
растения

Magnoliopsida

Клас Двусемеделни

Apiaceae

Сем. Сенникоцветни

8

Angelica pancicii

балканска пищялка

9

Chaerophyllum hirsutum

влакнест балдаран

10

Heracleum ternatum

триделен девесил

11

Heracleum verticillatum

мъхнат девесил

12

Ligusticum mutellina

високоплaнински
магданоз

13

Silaum silaus

силаум

Asteraceae

Сем. Сложноцветни

14

Adenostyles alliariae

аденостилес

15

Carduus personata

масковиден
бодил

16

Cicerbita alpina

алпийски млечник

6
7

Папратообразни

+

Покритосеменни

+
+
див
+

магарешки
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№
по
ред на
вида

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)

17

Cicerbita pancicii

панчичев млечник

18

Cirsium appendiculatum

балканска паламида

19

Cirsium candelabrum

полилейна паламида

20

Cirsium canum

кучешка паламида

21

Cirsium heterotrichum

разновлакнеста паламида

22

Crepis paludosa

блатна дрипавка

23

Doronicum austriacum

австрийски див слънчоглед

+

24

Doronicum columnae

планински див слънчоглед

+

25

Eupatorium cannabinum

дъбровник, див коноп

26

Gnaphalium supinum

дребен бял смил

27

Gnaphalium uliginosum

влаголюбив бял смил

28

Jacobaea pancicii

панчичева якобеа, панчичев
спореж

29

Petasites albus

бяла чобанка

30

Petasites hybridus

лечебна чобанка, овчарка

31

Senecio hercynicus

херцински спореж

32

Taraxacum bithynicum

битинско глухарче

33

Taraxacum palustre

блатно глухарче

34

Telekia speciosa

красив чернокос

+

35

Tussilago farfara

подбел

+

Balsaminaceae

Сем. Слабоногови

Impatiens glandulifera

жлезиста слабонога

Betulaceae

Сем. Брезови

Alnus incana

бяла елша

Boraginaceae

Сем. Грапаволистни

38

Myosotis laxa

туфеста незабравка

39

Myosotis orbelica

рилска незабравка

40

Myosotis scorpioide

блатна незабравка

41

Myosotis sparsiflora

редкоцветна незабравка

42

Symphytum officinale

черен оман

36
37

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.
+

+

+

+
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№
по
ред на
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Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

Brassicaceae

Сем. Кръстоцветни

43

Barbarea balcana

балканска злина

44

Cardamine acris

балканска горва

45

Cardamine amara

горчива горва

46

Cardamine flexuosa

извита горва

47

Cardamine pectinata

гребеновидна горва

48

Cardamine rivularis

крайручейна горва

49

Nasturtium officinale

лечебна поточарка

50

Subularia aquatica

шилолистка

Callitrichaceae

Сем. Дренчеви

Callitriche palustris

блатно дренче

Caprifoliaceae

Сем. Бъзови

Viburnum opulus

червена калина

Caryophyllaceae

Сем. Карамфилови

53

Cerastium cerastoides

тристълбчест рожец

54

Cerastium fontanum

крайизворен рожец

55

Moehringia trinervia

трижилкова кутявка

56

Myosoton aquaticum

мокрица

57

Sagina procumbens

полегнала мъховка

58

Silene pusilla

лъчесто плюскавиче

59

Stellaria alsine

мочурна звездица

60

Stellaria nemorum

горска звездица

Cuscutaceae

Сем. Кукивичепреждови

Cuscuta europaea

европейска кукувича прежда

Dipsacaceae

Сем. Лугачкови

Succisa pratensis

обикновено
синьоглавче,
ливадно синьоглавче

Droseraceae

Сем. Росянкови

Drosera rotundifolia

кръглолистна росянка

Gentianaceae

Сем. Тинтявови

51
52

61

62
63

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

+
+
+

+

+

+
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№
по
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Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

64

Gentiana nivalis

снежна тинтява

65

Gentiana pneumonanthe

блатна тинтява

66

Gentiana pyrenaica

пиренейска тинтява

67

Swertia perennis

многогодишна сверция

Geraniaceae

Сем. Здравецови

Geranium palustre

блатен здравец

Lamiaceae

Сем. Устноцветни

69

Mentha arvensis

полска мента

70

Mentha pulegium

блатна мента, див джоджен,
бласкун

71

Mentha spicata

джоджен,
мента

72

Scutellaria galericulata

единичноцветна превара

73

Stachys sylvatica

горски чистец

Lentibulariaceae

Сем. Мехуркови

74

Pinguicula balcanica

балканска петлуга

75

Utricularia vulgaris

обикновена мехурка

Lythraceae

Сем. Блатиеви

76

Lythrum hyssopifolia

исополистна блатия

77

Lythrum salicaria

обикновена блатия

78

Peplis portula

тученицов пеплис

Onagraceae

Сем. Върбовкови

79

Circaea lutetiana

едра чаровница

80

Epilobium alpestre

прешленолистна върбовка

81

Epilobium alsinifolium

мишовковидна върбовка

82

Epilobium anagalidifolium

алпийска върбовка

83

Epilobium collinum

хълмова върбовка

84

Epilobium hirsutum

влакнеста върбовка

85

Epilobium nutans

наведена върбовка

86

Epilobium obscurum

тъмнозелена върбовка

68

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

+

обикновеана
+

+

+

+
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Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

87

Epilobium palustre

блатна върбовка

88

Epilobium roseum

розова върбовка

Oxalidaceae

Сем. Киселичеви

Oxalis acetosella

обикновено
заешки киселец

Plantaginaceae

Сем. Живовлекови

Plantago gentianoides

тинтявов живовлек

Polygonaceae

Сем. Лападови

91

Bistorta officinalis

обикновено кървавиче

92

Bistorta vivipara

живородно кървавиче

93

Oxyria digyna

киселичник

94

Persicaria maculata

обикновено пипериче

95

Persicaria minor

дребно пипериче

96

Pleuropteropyrum undulatum

алпийско пипериче

97

Rheum rhaponticum

рилски ревен

98

Rumex alpinus

алпийски лапад

99

Rumex aquaticus

воден лапад

100

Rumex conglomeratus

кълбестоцветен лапад

101

Rumex crispus

къдрав лапад

102

Rumex kerneri

кернеров лапад

103

Rumex pulcher

красив лапад

104

Rumex sanguineus

кървавочервен лапад

Primulaceae

Сем. Игликови

105

Lysimachia nummularia

кръглолистно ленивче

106

Lysimachia punctata

зеленочашково ленивче

107

Lysimachia vulgaris

обикновено ленивче

108

Primula deorum

рилска иглика

+

109

Primula farinosa

брашнеста иглика

+

110

Soldanella chrysosticta

унгарско крайснежно звънче

+

89
90

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

киселиче,
+
+

+
+
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Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

111

Soldanella pusilla

дребно крайснежно звънче

112

Soldanella rhodopaea

родопско звънче

Ranunculaceae

Сем. Лютикови

113

Aconitum burnatii

твърда самакитка

114

Aconitum lycoctonum

жълта самакитка

115

Aconitum variegatum

синя самакитка

116

Actaea spicata

ресник

117

Caltha laeta

светъл блатняк

+

118

Ranunculus aquatilis

водно лютиче

+

119

Ranunculus ficaria

жълтурче

120

Ranunculus flammula

огнецветно лютиче

121

Ranunculus fontanus

кладенчево лютиче

122

Ranunculus platanifolius

чинаролистно лютиче

+

123

Ranunculus repens

пълзящо лютиче

+

124

Ranunculus serbicus

сръбско лютиче

125

Ranunculus trichophyllus

нишколистно лютиче

126

Thalictrum aquilegifolium

кандилколистно обичниче

+

127

Trollius europaeus

планински божур

+

Rhamnaceae

Сем. Зърнастецови

Frangula alnus

елшовиден зърнастец

Rosaceae

Сем. Розоцветни

129

Alchemilla gorcensis

едроцветно шапиче

130

Alchemilla obtusa

тъполистно шапиче

131

Alchemilla reniformis

бъбреколистно шапиче

132

Filipendula ulmaria

брястолистно орехче

133

Geum coccineum

червено омайниче

+

134

Geum rivale

ручейно омайниче

+

135

Potentilla crantzii

кранциево прозорче

128

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.
+

+

+
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136

Potentilla erecta

горско прозорче, бутурак

+

137

Rubus caesius

полска къпина

+

138

Sanguisorba officinalis

лечебна динка

+

Rubiaceae

Сем. Брошови

139

Galium palustre

блатно еньовче

140

Galium rivale

крайречно еньовче

Salicaceae

Сем. Върбови

141

Salix appendiculata

едролистна върба

142

Salix caprea

ива, козя върба

143

Salix cinerea

сива върба

144

Salix fragilis

крехка върба

145

Salix herbacea

тревиста върба

146

Salix lapponum

лапландска върба

147

Salix purpurea

срещуположнолистна върба

148

Salix silesiaca

силезийска върба

149

Salix triandra

тритичинкова върба

150

Salix waldsteiniana

валдщайнова върба

Saxifragaceae

Сем. Каменоломкови

151

Chrysosplenium alternifolium

жълтица

152

Parnassia palustris

росица

153

Saxifraga androsacea

оклопова каменоломка

154

Saxifraga carpatica

карпатска каменоломка

155

Saxifraga oppositifolia

арктична каменоломка

156

Saxifraga rotundifolia

кръглолистна каменоломка

+

157

Saxifraga stellaris

звездеста каменоломка

+

Scrophulariaceae

Сем. Живеничеви

158

Bartsia alpina

язовка

159

Euphrasia rostkoviana

росткова очанка

+

+

+

+
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160

Pedicularis oederi

едерово пропадниче

161

Scrophularia scopolii

скополиево живениче

+

162

Tozzia alpina

алпийска тоция

+

163

Veronica beccabunga

крайпоточно великденче

+

164

Veronica scardica

шарпланинско великденче

165

Veronica scutellata

щитовидно великденче

166

Veronica serpyllifolia

мащерколистно великденче

Ulmaceae

Сем. Брястови

Ulmus glabra

планински бряст

Urticaceae

Сем. Копривови

168

Urtica dioica

обикновена коприва

169

Urtica urens

гръцка коприва

Violaceae

Сем. Теменугови

Viola biflora

двуцветна теменуга

Liliopsida

Клас Едносемеделни

Cyperaceae

Сем. Острицови

171

Bolboschoenus maritimus

морски болбосхьонус

172

Carex acuta

остра острица

173

Carex bulgarica

българска острица

+

174

Carex canescens

сивобяла острица

+

175

Carex echinata

ежовидна острица

+

176

Carex lepidocarpa

люсповидна острица

177

Carex nigra

черна острица

+

178

Carex ovalis

заешка острица

+

179

Carex panicea

просена острица

+

180

Carex paniculata

метличеста острица

181

Carex pseudocyperus

лъжециперусова острица

182

Carex rostrata

човчеста острица

167

170

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

+

+

+

+
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183

Carex serotina

късна острица

184

Carex umbrosa

сенчеста острица

185

Carex vesicaria

мехуреста острица

186

Eleocharis palustris

обикновена блатница

187

Eriophorum angustifolium

теснолистна пушица

188

Eriophorum latifolium

широколистна пушица

+

189

Eriophorum vaginatum

влагалищна пушица

+

190

Holoschoenus vulgaris

обикновен холосхьонус

191

Scirpus sylvaticus

горски сцирпус

192

Trichophorum caespitosum

туфест пухонос

Iridaceae

Сем. Перуникови

Crocus veluchensis

планински минзухар

Juncaceae

Сем. Дзукови

194

Juncus alpinoarticulatus

високопланинска дзука

195

Juncus articulatus

членеста дзука

196

Juncus atratus

черна дзука

197

Juncus bufonius

клонеста дзука

198

Juncus conglomeratus

сбита дзука

199

Juncus effusus

разперена дзука

200

Juncus filiformis

нишковидна дзука

201

Juncus inflexus

сивозелена дзука

202

Juncus thomasii

томасова дзука

203

Juncus triglumis

триципеста дзука

204

Luzula alpinopillosa

наведена светлика

205

Luzula multiflora

многоцветна светлика

206

Luzula sudetica

судетска светлика, алпийска
светлика

+

207

Luzula sylvatica

горска светлика

+

193

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.
+

+

+

+

+

+

+

+
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Liliaceae

Сем. Кремови

208

Allium schoenoprasum

салатен лук

+

209

Veratrum album

бяла чемерика

+

Orchidaceae

Сем. Салепови

210

Dactylorhiza cordigera

сърцевиден дланокоренник

+

211

Gymnadenia frivaldii

фривалдиева гимнадения

+

212

Listera cordata

сърцевиден тайник

213

Pseudorchis albida

белезникав псевдорхис

Poaceae

Сем. Житни

214

Alopecurus aequalis

равна класица

215

Alopecurus geniculatus

коленчата лисича опашка

Calamagrostis
pseudophragmites

тръстикоподобен вейник

216
217

Deschampsia caespitosa

туфеста пластица

218

Elymus caninus

кучешки пирей

219

Glyceria plicata

одемка, сдиплена росица

220

Holcus lanatus

вълнеста медовина

221

Milium effusum

клонесто горско просо

222

Molinia coerulea

синкава молиния

223

Phragmites australis

обикновена тръстика

224

Poa annua

едногодишна ливадина

225

Poa palustris

мочурна ливадина

Potamogetonaceae

Сем. Ръждавецови

226

Potamogeton natans

плаващ ръждавец

227

Potamogeton praelongus

най-дълъг ръждавец

Sparganiaceae

Сем. Ежоглавичкови

Sparganium angustifolium

сходна
ежова
главичка,
теснолистна ежова главичка

Typhaceae

Сем. Папурови

228

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.

+

+

+

+
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229

Typha latifolia

широколистен папур

230

Typha shuttleworthii

шутлевортов папур

Потвърдени
по време на
теренната
работа през
2015 г.
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Приложение 2.2.6. Списък на природозащитно-значимите растения – хигрофити на територията на национален парк „Рила“
№

Таксон

Таксон

(латинско название)

(българско название)

Magnoliophyta

Отдел
растения

Magnoliopsida

Клас Двусемеделни

Apiaceae

Сем. Сенникоцветни

Angelica pancicii

балканска пищялка

Asteraceae

Сем. Сложноцветни

2

Cicerbita pancicii

панчичев млечник

3

Jacobaea pancicii

панчичева якобеа

4

Taraxacum bithynicum

битинско глухарче

Brassicaceae

Сем. Кръстоцветни

Subularia aquatica

шилолистка

Callitrichaceae

Сем. Дренчеви

Callitriche palustris

блатно дренче

Droseraceae

Сем. Росянкови

Drosera rotundifolia

кръглолистна росянка

1

5
6
7

Категория в
националния
Червен
списък

Червена
книга на
Р България

ЗБР

Покритосеменни

VU
CR
EN

+
+

+

+

VU

+

DD
VU

+
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Таксон

Таксон

(латинско название)

(българско название)

Gentianaceae

Сем. Тинтявови

8

Gentiana nivalis

снежна тинтява

EN

+

9

Swertia perennis

многогодишна сверция

EN

+

Geraniaceae

Сем. Здравецови

Geranium palustre

блатен здравец

Lentibulariaceae

Сем. Мехуркови

Utricularia vulgaris

обикновена мехурка

Polygonaceae

Сем. Лападови

Rheum rhaponticum

рилски ревен

Primulaceae

Сем. Игликови

Primula deorum

рилска иглика

10
11
12
13
14

Soldanella chrysosticta

унгарско крайснежно звънче

15

Soldanella pusilla

дребно крайснежно звънче

16

Soldanella rhodopaea

родопско звънче

Ranunculaceae

Сем. Лютикови

Ranunculus fontanus

кладенчево лютиче

17

Категория в
националния
Червен
списък

Червена
книга на
Р България

ЗБР

VU

Директива
92/43/
EEC

IUCN

Бернска
конвенция

+

R

+

+

R

+

VU
CR

+

VU

+

DD

+

DD
VU
EN

+

+
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

№

18
19

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

Таксон

(латинско название)

(българско название)

Trollius europaeus

планински божур

Saxifragaceae

Сем. Каменоломкови

Saxifraga androsacea

оклопова каменоломка

20

Saxifraga carpatica

карпатска каменоломка

21

Saxifraga oppositifolia

арктична каменоломка

Scrophulariaceae

Сем. Живеничеви

22

Bartsia alpina

язовка

23

Pedicularis oederi

едерово пропадниче

24

Tozzia alpina

алпийска тоция

Liliopsida

Клас Едносемеделни

Cyperaceae

Сем. Острицови

Carex bulgarica

българска острица

Iridaceae

Сем. Перуникови

Crocus veluchensis

планински минзухар

Juncaceae

Сем. Дзукови

Juncus triglumis

триципеста дзука

25
26
27

Категория в
националния
Червен
списък
NT

Червена
книга на
Р България

ЗБР

Директива
92/43/
EEC

IUCN

Бернска
конвенция

+

VU

+

VU
VU
NT
EN

+

VU

+

+

LC

+
CR

+

+

423
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

№

28
29
30
31

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

Таксон

(латинско название)

(българско название)

Poaceae

Сем. Житни

Poa palustris

мочурна ливадина

Potamogetonaceae

Сем. Живовлекови

Potamogeton praelongus

най-дълъг ръждавец

Sparganiaceae

Сем. Ежоглавичкови

Sparganium angustifolium

теснолистна ежова главичка

Typhaceae

Сем. Папурови

Typha shuttleworthii

шутлевортов папур

Категория в
националния
Червен
списък

Червена
книга на
Р България

ЗБР

Директива
92/43/
EEC

IUCN

Бернска
конвенция

+
DD
LC

+

DD

+
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
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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“

Приложение 2.2.7. Списък на ендемичните видове растения – хигрофити на територията на национален парк „Рила“
№
Таксон
Таксон
Категория в
Червена
ЗБР
Директива
IUCN
Бернска
книга
на
92/43/
националния
конвен(латинско название)
(българско
ция
Червен
название)
Р България
EEC
списък
Magnoliophyta

Отдел
Покритосеменни
растения

Magnoliopsida

Клас Двусемеделни

Apiaceae

Сем. Сенникоцветни

1

Angelica pancicii

балканска пищялка

2

Heracleum verticillatum

мъхнат девесил

Asteraceae

Сем. Сложноцветни

3

Cicerbita pancicii

панчичев млечник

4

Cirsium
appendiculatum

балканска
паламида

5

Cirsium heterotrichum

разновлакнеста
паламида

6

Jacobaea pancicii

панчичева якобеа

Boraginaceae

Сем. Грапаволистни

* Myosotis orbelica

рилска незабравка

Brassicaceae

Сем. Кръстоцветни

Barbarea balcana

балканска злина

7
8

VU

CR

+

+

+

425
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.“
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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)

Polygonaceae

Сем. Лападови

* Rheum rhaponticum

рилски ревен

Primulaceae

Сем. Игликови

10

* Primula deorum

11
12

9

13
14

Категория в
националния
Червен
списък

Червена
книга на
Р България

ЗБР

Директива
92/43/
EEC

IUCN

Бернска
конвенция

+

CR

+

+

R

рилска иглика

VU

+

+

R

Soldanella chrysosticta

унгарско
крайснежно звънче

DD

Soldanella rhodopaea

родопско звънче

VU

Liliopsida

Клас Едносемеделни

Cyperaceae

Сем. Острицови

Carex bulgarica

българска острица

Iridaceae

Сем. Перуникови

Crocus veluchensis

планински минзухар

+

LC
+

Забележка: със звезда (*) пред латинското название са отбелязани локалните ендемити, т.е. тези, които се срещат само в Рила. Всички
останали са балкански ендемити.
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Приложение 2.2.8. Списък на растенията – петрофити на територията на национален
парк „Рила“
№
Таксон
Защитен вид
Lycopodiophyta
Lycopodiaceae
1

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub

2

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.

3

Lycopodium clavatum L.

!

Sellaginellaceae
4

Selaginella helvetica (L.) Spring

5

Selaginella selaginoides (L.) Link
Polypodiophyta
Aspidiaceae

6

Polystichum lonchitis (L.) Roth
Aspleniaceae

7

Asplenium adianthum-nigrum L.

8

Asplenium ruta-muraria L.

9

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

10

Asplenium trichomanes L.

11

Asplenium viride Huds.

12

Ceterach officinarum DC.
Athyriaceae

13

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz

14

Cystopteris alpina (Lam.) Desv.

15

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

!

Blechnaceae
16

Blechnum spicant (L.) Roth
Cryptogrammaceae

17

Cryptogramma crispa (L.) R. Br.

!

Pinophyta
Cupressaceae
18

Juniperus sabina L.

!

Pinaceae
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№
19

Таксон

Защитен вид

Pinus mugo Turra
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae

20

Bupleurum falcatum L.

21

Seseli rigidum Waldst. & Kit.
Asteraceae

22

Achillea multifida (DC.) Boiss.

23

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

24

Anthemis carpatica Willd.

25

Anthemis cretica L.

26

Anthemis orbelica Pančić

!

27

Anthemis sancti-johannis Turrill

!

28

Artemisia eriantha Ten.

29

Aster alpinus L.

30

Centaurea kernerana Janka

31

Doronicum columnae Ten.

32

Hieracium alpicola Schleich. ex Gaudin

33

Omalotheca supina (L.) DC.

34

Saussurea discolor (Willd.) DC.

35

Senecio rupestris Waldst. & Kit.

!

!

Brassicaceae
36

Alyssoides utriculata (L.) Moench

37

Alyssum montanum L.

38

Arabis alpina L.

39

Aubrieta gracilis Spruner ex Boiss.

40

Aurinia saxatilis (L.) Desv.

41

Cardamine glauca Spreng.

42

Cardamine resedifolia L.

43

Iberis sempervirens L.

44

Pritzelago alpina (L.) Kuntze

!

!

Campanulaceae
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№

Таксон

45

Asyneuma pichleri (Vis.) D. Lakušić & F. Conti

46

Jasione bulgarica Stoj. & Stef.

47

Jasione laevis Lam.

48

Campanula lanata Friv.

49

Campanula rotundifolia L.

50

Campanula trojanensis Kovanda & Ančev

51

Campanula velebitica Borbás

Защитен вид
!
!

Caryophyllaceae
52

Arenaria biflora L.

53

Arenaria ciliata L.

54

Dianthus microlepis Boiss.

55

Dianthus petraeus Waldst. & Kit.

56

Moehringia pendula (Waldst. & Kit.) Fenzl

57

Paronychia cephalotes (M. Bieb.) Besser

58

Scleranthus neglectus Rochel ex Baumg.

59

Silene acaulis (L.) Jacq.

60

Silene lerchenfeldiana Baumg.

61

Silene pusilla Waldst. & Kit.

62

Silene waldsteinii Griseb.

!

Cistaceae
63

Helianthemum nummularium (L.) Mill.

64

Rhodax canus (L.) Fuss
Crassulaceae

65

Jovibarba heuffelii (Schott) A. & D. Lőve

66

Rhodiola rosea L.

67

Sedum acre L.

68

Sedum album L.

69

Sedum alpestre Vill.

70

Sedum annuum L.

71

Sedum atratum L.

72

Sedum cepaea L.

73

Sedum kostovii Stef.

!

!

429
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“

№

Таксон

74

Sempervivum erythraeum Velen.

75

Sempervivum leucanthum Pančić

76

Sempervivum marmoreum Griseb.

Защитен вид

Empetraceae
77

Empetrum hermaphroditum Hagerup

!

Ericaceae
78

Rhododendron myrtifolium Schott & Kotschy

!

Fabaceae
79

Astragalus australis (L.) Lam.

80

Vicia abreviata Spreng.

!

Gentianaceae
81

Gentiana frigida Haenke

!

82

Gentiana punctata L.

!

Plumbaginaceae
83

Armeria alpina Willd.
Polygonaceae

84

Oxyria digyna (L.) Hill

85

Rheum rhaponticum L.

!

Primulaceae
86

Androsace hedraeantha Griseb.

87

Androsace villosa L.

88

Primula minima L.

89

Soldanella pusilla Baumg.
Ranunculaceae

90

Anemone narcissiflora L.

!

91

Aquilegia aurea Janka

!

92

Clematis alpina (L.) Mill.

!

93

Pulsatilla vernalis (L.) Mill.

!

94

Ranunculus crenatus Waldst. & Kit.

95

Ranunculus incomparabilis Janka
Rosaceae

96

Alchemilla cinerea Buser
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№

Таксон

97

Alchemilla fissa Günter & Schummel

98

Alchemilla incisa Buser

99

Alchemilla pyrenaica Dufour

100

Geum bulgaricum Pančić

101

Geum reptans L.

102

Potentilla haynaldiana Janka

103

Potentilla regis-borisii Stoj.

104

Potentilla rupestris L.

105

Sibbaldia procumbens L.

Защитен вид

!

Rubiaceae
106

Asperula aristata L. f.
Salicaceae

107

Salix retusa L.

!

Saxifragaceae
108

Saxifraga adscendens L.

109

Saxifraga androsacea L.

110

Saxifraga bryoides L.

111

Saxifraga carpatica Rchb.

112

Saxifraga exarata Vill.

113

Saxifraga luteo-viridis Schott & Kotschy

114

Saxifraga oppositifolia L.

115

Saxifraga pedemontana All.

116

Saxifraga retusa Gouan

117

Saxifraga sancta Griseb.

118

Saxifraga sempervivum C. Koch

!

!

Scrophulariaceae
119

Bartsia alpina L.

120

Pedicularis orthantha Griseb.

121

Pedicularis verticillata L.
Thymelleaceae

122

Daphne oleoides Schreb.

!

Violaceae
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№

Таксон

123

Viola biflora L.

124

Viola orbelica Pančić

125

Viola rupestris F. W. Schmidt

Защитен вид
!

Liliopsida
Alliaceae
126

Allium flavum L.

127

Allium melanantherum Pančić

128

Allium webbii Clementi
Cyperaceae

129

Carex curvula All.

130

Carex kitaibeliana Degen ex Bech.

131

Carex rupestris Bellardi ex All.

!

Iridaceae
132

Iris reichenbachii Heuff.
Juncaceae

133

Juncus trifidus L.
Poaceae

134

Agrostis rupestris All.

135

Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov.

136

Poa cenisia All.

137

Sesleria bielzii Schur

138

Sesleria comosa Velen.

Приложение 2.2.9. Списък на индикаторни видове папратовидни и семенни растения на
територията на национален парк „Рила“
Таксон
Индикатор за
Chenopodium bonus- henricus
Местообитания в райони на бивши егреци и почва с
високо нитратно съдържание
Galeopsis tetrahit

Местообитания в райони на бивши егреци и места за
паша

Heracleum verticillatum
Hieracium alpicola

крайпоточни каменисти местообитания
силикатна скална основа
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Hieracium sparsum
Impatiens noli-tangere
Luzula sylvatica
Primula deorum
Ranunculus aquatilis
Rumex alpinus

силикатна скална основа
мезофилни букови гори
смърчови гори
преовлажнени местообитания, торфища
еутрофикация на стоящи води (езера и др. водоеми)
Местообитания нв района на бивши егреци

Tanacetum corymbosum
Urtica dioica

гори от зимен и рилски дъб
Местообитания
върху почва

с

високо

нитратно

съдържание

Приложение 2.2.10. Списък на установените на терен папратовидни и семенни растения
в национален парк „Рила“
1. Маршрут: Резерват Ибър – Трещеник – Хаджисйка поляна – Айрян дере – вр. Ибър.
Хаджийска поляна, х. Белмекен, Равничалско езеро.
Aceracea
e
C. semperevirens
Acer platanoides
C. dacica
A. pseudoplatanus
C. nigra
Apiaceae
C. ovalis
Angelica pancicii
C. echinata
A. sylvestris
C. cinerea
Asteraceae
Ericaceae
Anthenaria dioica
Vaccinium myrtillus
Achilea lingulata
Vaccinium uliginosum
Fagacea
Bellis perennis
Homogyne alpina
Fagus silvatica
Gentianaceae
Petasites albus
Boraginaceae
Gentiana lutea
Iridaceae
Myosotis nemorosa
Brassicaceae
Crocus veluchensis
Jincaceae
Cardamine amara
Dentaria bulbifera
L. alpino-pilossa
Hesperis dinarica
Luzula italica
Thlaspi praecox
L. pindicola
Crassulaceae
L. sylvatica
Lamiaceae
Rhodiola rosea
Cyperaceae
Thymus albanus
Carex kitaibeliana
T. moesiacus
C. ericetorum
T. jankae
C. digitata
T. thracicus
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T. vandasii
Lentibulariaceae
Pinquicula balcanica
Liliacea
Allium sibiricum
Allium victoriale
Paris quadrifolia
Veratrum lobelianum
Poaceae
Agrostis cappilaris
F. amethysina
Festuca vailda
F. riloensis
Poa alpina
Poa media
Poa nemoralis
Polygonaceae
Rhumex alpinus
R. acetosa
R. acetosella
R. conglomerates
Pinacea
Abies alba
A. borisii-regis
Picea abies
Pinus mugo
Pinus peuce
Plantaginaceae
Plamtago atrata
P. gentianoides
Primulaceae
Primula deorum
Primula minima
Soldanella pusilla

S. rhodopea
S. chrysocoma
Ranunculaceae
Aquilegia aurea
Ranunculus crenatus
Ranunculus montanus
Rosaceae
A. acutiloba
Alchemilla glaucescens
A. gracillis
Alchemilla monticola
A. subcrenata
A. viridoflora
A. xanthochlora
Geum bulgaricum
G. coccineum
G. montanum
Potentilla ternata
Rosa aplina
Rubiaceae
Galium anysophyllon
Galium demissum
Saxiragaceae
Saxifraga adscendens
S. brioiders
S. stellaris
S. cymosa
S. exarata
S. pseudosancta
Scropulariaceae
Bartsia alpine
Pedicirasis hoermanniana
Verbascum
densiflorum

2. Маршрут: Резерват Ибър, Кутлините, вр. Белмекен, вр. Славов Връх, Долината на р.
Ражавица.
Apiaceae
Angelica sylvestris
Asteraceae
Anthenaria dioica
Achilea lingulata

Bellis perennis
Centaurea napulifera
Homogyne alpina
Petasites albus
Brassicaceae
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Cardamine amara
C. resedifolia
C. rivularis
Dentaria bulbifera
Hesperis dinarica
Thlaspi praecox
Boraginaceae
Myosotis nemorosa
Cyperaceae
Carex kitaibeliana
C. ericetorum
C. digitata
C. semperevirens
C. dacica
C. nigra
C. ovalis
C. echinata
C. cinerea
Crassulaceae
Jovibarba heuffelii
Rhodiola rosea
Ericaceae
Rhododendron myrtifolium
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
V. vitis-idaea
Gentianaceae
Gentiana lutea
G. punctata
Iridaceae
Crocus veluchensis
Jincaceae
L. alpino-pilossa
Luzula italica
L. pindicola
L. sylvatica
Lamiaceae
Thymus albanus
T. moesiacus
T. jankae
T. thracicus
T. vandasii
Liliaceae
Allium victoriale

Veratrum lobelianum
Linaceae
Linum capitatum
Lentibulariaceae
Pinquicula balcanica
Poaceae
Agrostis cappilaris
F. amethysina
Festuca vailda
F. riloensis
Poa alpina
Poa media
Poa nemoralis
Polygonaceae
Rhumex alpinus
R. acetosa
R. acetosella
R. conglomerates
Pinacea
Picea abies
Pinus mugo
Pinus peuce
Plantaginaceae
Plamtago atrata
P. gentianoides
Primulaceae
Primula deorum
P. farinosa
P. minima
Soldanella pusilla
S. rhodopea
S. chrysocoma
Ranunculaceae
Aquilegia aurea
Ranunculus carinthiacus
Ranunculus crenatus
Ranunculus montanus
R. platanifolius
Trolius europeus
Rosaceae
Alchemilla acutiloba
Alchemilla glaucescens
A. gracillis
Alchemilla monticola
A. subcrenata
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A. viridoflora
A. xanthochlora
Geum bulgaricum
G. coccineum
G. montanum
Potentilla ternata
Rosa aplina
Rubiaceae
Galium anysophyllon
Galium demissum
Saxiragaceae
Saxifraga adscendens
S. brioiders

S. stellaris
S. cymosa
S. exarata
S. paniculata
S. pseudosancta
Scropulariaceae
Bartsia alpina
Pedicirasis hoermanniana
Verbascum densiflorum
Veronica rhodopea
Vilolaceae
Viola tricolor
Viloa rhodopea

3. Маршрут: резерват „Ибър“ – яз. Белмекен – х. Белмекен (дата на проучване: 20.06.2015 г.)
Ajuga pyramidalis
Anthriscus sylvestris
Athyrium alpestre
Athyrium filix-femina
Calamagrostis arundinacea
Cirsium appendiculatum
Doronicum austriacum
Dryopteris filix-mas
Epilobium angustifolium
Festuca valida
Geranium sylvaticum
Geum coccineum
Geum montanum
Heracleum verticillatum
Hypericum maculatum
Juniperus sibirica
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Myosotis sylvatica
Oxalis acetosella
Picea abies
Pinus mugo
Pinus peuce
Poa alpina
Potentilla ternata
Pulmonaria rubra

Ranunculus crenatus
Rhinanthus minor
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex alpinus
Salix caprea
Scilla bifolia
Scrophularia scopolii
Senecio nemorensis
Silene vulgaris
Sorbus aucuparia
Stellaria graminea
Stellaria nemorum
Symphytum tuberosum
Telekia speciosa
Thalictrum aquilegifolium
Thlaspi praecox
Thymus sp.
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Veratrum lobelianum
Verbascum densiflorum
Veronica chamaedrys
Viola dacica
Viola tricolor
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4. Маршрут: резерват „Централен Рилски Резерват“ (дати на проучване: 26.06.; 27.06. 2015
г.):
 Боровец – х. Марица – местн. Дералото в подножието на Марешки връх, Парков
участък Бели Искър.
 с. Бели Искър – яз. Бели Искър
Abies alba
Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium
Aegopodium podagraria
Ajuga pyramidalis
Alchemilla sp.
Alnus viridis
Anemone nemorosa
Angelica pancicii
Antennaria dioica
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Aquilegia aurea
Astrantia major
Athyrium filix-femina
Bellis perennis
Betula pendula
Calamagrostis arundinacea
Caltha palustris
Campanula patula
Centaurea nervosa
Cerastium fontanum
Chamaecytisus absinthioides
Cicerbita alpina
Cirsium appendiculatum
Crocus veluchensis
Cruciata glabra
Cystopteris fragilis
Dactylis glomerata
Dactylorhiza cordigera
Daphne mezereum
Deschampsia caespitosa
Dianthus microlepis
Digitalis grandiflora
Doronicum austriacum
Dryopteris filix-mas
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum

Euphorbia amygdaloides
Euphorbia cypasissias
Festuca valida
Fragaria vesca
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata
Gentiana lutea
Geranium macrorrhizum
Geranium sylvaticum
Geum coccineum
Helianthemum nummularium
Heracleum verticillatum
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum
Juniperus sibirica
Knautia drymeja
Lamium garganicum
Lilium martagon
Linaria dalmatica
Lonicera coerulea
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Melampyrum sylvaticum
Moehringia pendula
Myosotis sylvatica
Ornithogalum
Petasites hybridus
Phleum alpinum
Picea abies
Pinguicula balcanica
Pinus mugo
Pinus peuce
Pinus sylvestris
Plantago media
Poa alpina
Poa nemoralis
Polypodium vulgare
Polystichum aculeatum
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Populus tremula
Potentilla erecta
Potentilla ternata
Prenanthes purpurea
Pulmonaria rubra
Ranunculus acris
Ranunculus platanifolius
Rhinanthus minor
Ribes petraeum
Rubus hirtus
Rubus idaeus
Rumex acetosella
Rumex alpinus
Salix caprea
Salix purpurea
Sambucus racemosa
Saxifraga paniculata
Scleranthus perennis
Sedum acre
Senecio nemorensis

Silene vulgaris
Soldanella chrysostricta
Sorbus aucuparia
Succisa pratensis
Symphytum tuberosum
Taraxacum officinale
Telekia speciosa
Thalictrum aquilegifolium
Thesium alpinum
Thlaspi praecox
Thymus sp.
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana tripteris
Veratrum lobelianum
Verbascum densiflorum
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Viola biflora
Viola tricolor

5. Маршрут: Нехтеница – Якорудски циркус – Грънчарски циркус – Заврачица (дати на
проучване: 8.06 – 12.06. 2015 г.)
Aceraceae
Acer pseudoplatanus
Aristolohiaceae
Asarum europaeum
Aspidiaceae
Dryopteris filix-mas
Gymnocarpium dryopteris
Polystichum lonchitis
Asteraceae
Achillea clusiana
Antennaria dioica
Bellis perennis
Carlina acanthifolia
Cirsium appendiculatum
Doronicum austriacum
Hieracium hoppeanum
Homogyne alpina
Prenanthes purpurea
Taraxacum apenninum
Tussilago farfara

Betulaceae
Alnus viridis
Boraginaceae
Myosotis alpestris
Myosotis sylvatica
Pulmonaria rubra
Symphytum tuberosum
Brassicaceae
Cardamine raphanifolia
Cardamine resedifolia
Thlaspi praecox
Campanulaceae
Campanula alpina
Campanula patula
Caryophyllaceae
Cerastium moesiacum
Dianthus microlepis
Minuartia recurva
Minuartia saxifraga
Moehringia pendula
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Scleranthus neglectus
Silene vulgaris
Stellaria nemorum
Crassulaceae
Jovibarba heuffelii
Cupressaceae
Juniperus sibirica
Cyperaceae
Carex caryophyllea
Carex nigra
Carex rupestris
Carex sempervirens
Eriophorum angustifolium
Ericaaceae
Bruckenthalia spiculifolia
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides
Fabaceae
Chamaecytisus absinthioides
Genista sp.
Trifolium repens
Gentianaceae
Gentiana verna
Geranium macrorrhizum
Geranium robertianum
Geranium sylvaticum
Hypolepidaceae
Pteridium aquilinum
Iridaceaceae
Crocus veluchensis
Juncaceae
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Lamiaceae
Acinos alpinus
Ajuga reptans
Ajuga pyramidalis
Lamium galeobdolon
Lamium maculatum
Thymus albanus
Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica

Liliaceae s.l.
Gagea fistulosa
Lilium martagon
Scilla bifolia
Veratrum lobelianum
Onagraceae
Epilobium angustifolium
Orchidaceae
Dactylorhiza sambucina
Orchis mascula
Pinaceae
Pinus mugo
Pinus peuce
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Plantago atrata
Poaceae
Festuca valida
Nardus stricta
Phleum alpinum
Poa alpina
Sesleria commosa
Polygonaceae
Rumex alpinus
Rumex arifolius
Rumex obtusifolius
Polypodiaceae
Polypodium vulgare
Primulaceae
Primula farinosa
Soldanella rhodopaea
Ranunculaceae
Anemone narcissiflora
Aquilegia aurea
Caltha palustris
Ranunculus montanus
Thalictrum aquilegifolium
Rosaceae
Alchemilla fissa
Alchemilla vulgaris
Aremonia agrimonioides
Fragaria vesca
Geum coccineum
Geum montanum
Potentilla erecta
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Potentilla ternata
Rosa sp.
Rubus idaeus
Sanguisorba officinalis
Sorbus aucuparia
Rubiaceae
Cruciata glabra
Salicaceae
Salix caprea
Sambucaceae
Sambucus racemosa
Saxifragaceae

Saxifraga cymosa
Saxifraga stellaris
Scrophulariaceae
Pedicularis verticillata
Verbascum longifolium
Veronica chamaedris
Veronica serpyllifolia
Violaceae
Viola biflora
Viola riviniana
Viola tricolor

6. Маршрут: Билото на върховете Калин и Полич, Мокришки рид, долината на р. Дупнишка
Бистрица (дати на проучване: 11.06.2015 до 14.06.2015).
Aceraceae
Acer heldraichii
Acer platanoides
A. pseudoplatanus
Apiaceae
Angelica pancicii
A. sylvestris
Asteraceae
Anthenaria dioica
Achilea lingulata
Bellis perennis
Homogyne alpina
Petasites albus
Brassicaceae
Cardamine amara
Dentaria bulbifera
Hesperis dinarica
Thlaspi praecox
Crassulaceae
Jovibarba heuffelii
Cyperaceae
Carex kitaibeliana
C. ericetorum
C. digitata
C. semperevirens
C. dacica
C. nigra
C. ovalis

C. echinata
C. cinerea
Crassulaceae
Jovibarba heuffelii
Rhodiola rosea
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Fagacea
Fagus silvatica
Gentianaceae
Gentiana lutea
Iridaceae
Crocus veluchensis
Jincaceae
L. alpino-pilossa
Luzula italica
L. pindicola
L. sylvatica
Lamiaceae
Thymus albanus
T. moesiacus
T. jankae
T. thracicus
T. vandasii
Lentibulariaceae
Pinquicula balcanica
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Liliacea
Allium ursinum
A. victoriale
Gagea lutea
Lilium jankae
Paris quadrifolia
Veratrum lobelianum
Poaceae
Agrostis cappilaris
F. amethysina
Festuca vailda
F. riloensis
Poa alpina
Poa media
Poa nemoralis
Polygonaceae
Rhumex alpinus
R. acetosa
R. acetosella
R. conglomerates
Pinacea
Abies alba
A. borisii-regis
Picea abies
Pinus mugo
Pinus peuce
Plantaginaceae
Plamtago atrata
P. gentianoides
Primulaceae
Primula deorum
Primula minima
Soldanella pusilla

S. rhodopea
S. chrysocoma
Ranunculaceae
Ranunculus crenatus
Ranunculus montanus
Rosaceae
A. acutiloba
Alchemilla glaucescens
A. gracillis
Alchemilla monticola
A. subcrenata
A. viridoflora
A. xanthochlora
Geum coccineum
G. bulgaricum
G. montanum
Potentilla ternata
Rosa aplina
Rubiaceae
Galium anysophyllon
Galium demissum
Saxiragaceae
Saxifraga adscendens
S. brioiders
S. stellaris
S. cymosa
S. exarata
S. pseudosancta
Scropulariaceae
Bartsia alpine
Pedicularis hoermanniana
P. oederi
Verbascum densiflorum

7. Маршрут: Мусаленски циркус – х. Мусала – вр. Мусала (дата на проучване – 28.06. 2015
г.)
Achillea millefolium
Acinos alpinus
Alchemilla sp.
Alopecurus gerardii
Anthoxanthum odoratum
Campanula alpina
Campanula patula

Cardamine glauca
Carum carvi
Cerastium alpinum
Cerastium cerastoides
Crocus veluchensis
Cystopteris fragilis
Deschampsia caespitosa
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Dianthus microlepis
Doronicum columnae
Dryopteris filix-mas
Epilobium angustifolium
Festuca valida
Genista tinctoria
Gentiana punctata
Gentiana pyrenaica
Gentianella bulgarica
Geum bulgaricum
Geum montanum
Heracleum verticillatum
Hieracium alpicola
Hieracium pseudopilosella
Homogyne alpina
Hypericum maculatum
Jasione bulgarica
Juniperus sibirica
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Nardus stricta
Omalotheca supina
Pedicularis orthantha
Pinus mugo
Pinus peuce
Plantago gentianoides
Poa alpina

Potentilla ternata
Primula deorum
Primula minima L.
Ranunculus carinthiacus
Ranunculus crenatus
Rubus idaeus
Rumex alpinus
Salix caprea
Salix purpurea
Saxifraga exarata Vill.
Saxifraga pedemontana
Scleranthus perennis
Senecio rupestris
Sesleria comosa
Soldanella chrysostricta
Soldanella pusilla
Sorbus aucuparia
Thlaspi praecox
Thymus sp.
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Veratrum lobelianum
Verbascum densiflorum
Veronica alpina
Veronica bellidioides
Veronica bellidioides
Veronica

serpyllifolia

8. Маршрут: районът от вр. Голям Медарник до Малък Преслап (дата на проучване: 1519.06.2015 г.)
Amaranthaceae
Chaenopodium bonus-henricus
Apiaceae
Chaerophyllum hirsutum
Heracleum verticillatum
Ligusticum mutellina
Asteraceae
Achillea distans
Antennaria dioica
Doronicum columnae
Hieracium pilosella

Homogyne alpina
Omalotheca supina
Senecio carpathicus
Senecio glaberrimus
Senecio nemorensis
Senecio papposus
Senecio rupestris
Taraxacum officinale
Athyriaceae
Athyrium filix-femina
Boraginaceae
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Myosotis alpestris
Brassicaceae
Arabis alpina
Thlaspi praecox
Campanulaceae
Campanula alpina
Jasione bulgarica
Caryophyllaceae
Arenaria biflora
Cerastium cerastoides
Cerastium moesiacum
Dianthus microlepis
Scleranthus perennis
Silene vulgaris
Crassulaceae
Rhodiola rosea
Sedum alpestre
Cupressaceae
Juniperus pygmaea
Juniperus sibirica
Cyperaceae
Carex curvula
Carex kitaibeliana
Carex sempervirens
Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas
Polystichum lonchitis
Ericaceae
Bruckenthalia spiculifolia
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Fabaceae
Genista depressa
Gentianaceae

Gentiana punctata
Gentiana verna
Huperziaceae
Huperzia selago
Hypericaceae
Hypericum maculatum
Iridaceae
Crocus veluchensis
Juncaceae
Juncus trifidus
Luzula alpinopilosa
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Lamiaceae
Thymus vandasii
Melanthiaceae (или Liliaceae)
Veratrum album ssp. lobelianum
Onagraceae
Chamaenerion angustifolium
Ophioglossaceae
Botrychium lunaria
Pinaceae
Pinus mugo
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Poaceae
Agrostis capillaris
Alopecurus gerardii
Anthoxanthum odoratum
Bellardiochloa violacea
Deschampsia caespitosa
Deschampsia
flexuosa
flexuosa)
Festuca panciciana

(=Lerchenfeldia
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Festuca valida
Holcus mollis
Nardus stricta
Poa alpina
Poa media
Sesleria comosa

Geum bulgaricum
Geum molle
Geum montanum
Potentilla haynaldiana
Potentilla ternata
Rubus idaeus

Polygonaceae
Rumex alpinus
Rumex arifolius
Rumex scutatus

Salicaceae
Salix silesiaca

Primulaceae
Primula minima
Soldanella pusilla
Soldanella chrysostricta

Saxifragaceae
Saxifraga cymosa
Saxifraga pseudosancta

Ranunculaceae
Pulsatilla vernalis
Ranunculus crenatus
Ranunculus oreophilus

Scrophulariaceae
Pedicularis oederi
Pedicularis orthantha
Scrophularia scopolii
Verbascum longifolium
Veronica bellidioides
Veronica chamaedrys

Rosaceae
Alchemilla montana

Urticaceae
Urtica

dioica

9. Маршрут: Западни склонове на Маркуджиците – Орлови скали, Горен сухар, Долен
сухар (дати на проучване – 24.06.; 28.06.2015 г.)
Abies alba
Acer platanoides
Acer hyrcanum
Achillea millefolium
Actaea spicata
Adoxa moschatelina
Agrostis capillaris
Ajuga genevensis
Ajuga reptans
Alchemilla sp.
Alnus glutinosa
Alnus viridis
Alopecurus gerardii
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides

Angelica pancicii
Anthriscus sylvestris
Arctium lappa
Aremonia agrimonoides
Armeria rumelica
Bellis perennis
Betula pendula
Calamagrostis arundinacea
Campanula alpina
Campanula patula
Carex otrubae
Cerastium cerastoides
Cicerbita alpina
Cirsium appendiculatum
Clinopodium vulgare
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Corylus avellana
Crocus veluchensis
Cruciata glabra
Dactylis glomerata
Daphne mezereum
Deschampsia caespitosa
Dianthus microlepis
Digitalis grandiflora
Doronicum austriacum
Dryopteris filix-mas
Epilobium angustifolium
Epipactis sp.
Euonymus verrucosus
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia cypasissias
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca
Gentiana asclepiadea
Gentiana pyrenaica
Geranium macrorrhizum
Geranium robertianum
Geranium sylvaticum
Geum coccineum
Geum montanum
Geum urbanum
Helianthemum nummularium
Heracleum sibiricum
Heracleum verticillatum
Hieracium pseudopilosella
Homogyne alpina
Hypericum maculatum
Jasione bulgarica
Juniperus sabina
Juniperus sibirica
Knautia drymeja
Lamiastrum galeobdolon
Ligusticum mutellina
Lilium martagon
Lonicera coerulea
Lotus corniculatus
Luzula forsteri
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Melampyrum sylvaticum
Melica ciliata

Moehringia pendula
Mycelis muralis
Myosotis sylvatica
Nardus stricta
Omalotheca supina
Origanum vulgare
Oxalis acetosella
Paris quadrifolia
Pedicularis orthantha
Petasites hybridus
Picea abies
Pinus mugo
Pinus peuce
Pinus sylvestris
Plantago gentianoides
Plantago lanceolata
Plantago media
Poa alpina
Poa nemoralis
Poa pratensis
Poa sylvicola
Polypodium vulgare
Potentilla micrantha
Potentilla ternata
Prenanthes purpurea
Pulmonaria rubra
Ranunculus acris
Ranunculus carinthiacus
Ranunculus platanifolius
Ribes petraeum
Rosa canina
Rosa pendula
Rubus hirtus
Rumex acetosella
Rumex alpinus
Salix caprea
Salix purpurea
Sambucus racemosa
Sanicula europaea
Saxifraga rotundifolia
Scleranthus perennis
Sedum maximum
Senecio nemorensis
Sesleria comosa
Soldanella chrysostricta
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Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Stellaria graminea
Stellaria nemorum
Symphytum tuberosum
Taraxacum officinale
Telekia speciosa
Thalictrum aquilegifolium
Thlaspi praecox
Thymus sp.
Trifolium montanum
Trifolium pratense
Trifolium repens

Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana officinalis
Verbascum densiflorum
Verbascum phoeniceum
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Veronica urticifolia
Vincetoxicum hirundinaria
Viola tricolor
Viscaria vulgaris

10. Маршрут: Славов връх; Соколов връх; вр. Белмекен (районите около Славов връх и
Белмекен) (дати на проучване: 17.06.; 18.06.; 19.06. 21.06.2015 г.)
Achillea distans
Aconitum lycoctonum
Agrostis capillaris
Ajuga pyramidalis
Alchemilla sp.
Antennaria dioica
Anthoxanthum odoratum
Aquilegia aurea
Arenaria biflora
Armeria alpina
Athyrium distentifolium
Athyrium filix-femina
Barbarea balcana
Bartsia alpina
Bruckenthalia spiculifolia
Calamagrostis arundinacea
Campanula alpina
Carum carvi
Chamaecytisus absinthioides
Cicerbita alpina
Cirsium appendiculatum
Cistopteris fragilis
Crocus veluchensis
Cruciata glabra
Cruciata laevipes
Dactylorhiza cordigera
Deschampsia caespitosa

Dianthus microlepis
Doronicum austriacum
Doronicum columnae
Dryopteris filix-mas
Empetrum nigrum
Epilobium angustifolium
Eriophorum latifolium
Festuca amethystina
Festuca valida
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca
Galium rotundifolium
Genista tinctoria
Gentiana punctata
Gentiana verna
Gentianella bulgarica
Geranium sylvaticum
Geum bulgaricum
Geum coccineum
Geum montanum
Heracleum verticillatum
Herniaria nigrimontium
Hieracium pilosella
Homogyne alpina
Hypericum maculatum
Jasione bulgarica
Jovibarba heuffelii
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Juniperus sibirica
Knautia midzorensis
Lamium garganicum
Leontodon rilaensis
Lerchenfeldia flexuosa
Linaria dalmatica
Linum capitatum
Luzula campestris
Luzula deflexa
Luzula luzoloides
Luzula sudetica
Moehringia pendula
Molinia coerulea
Myosotis alpestris
Nardus stricta
Oxyria digyna
Pedicularis orthantha
Phleum alpinum
Picea abies
Pinguicula balcanica
Pinus mugo
Pinus sylvestris
Pleuropteropyrum undulatum
Poa alpina
Poa ursina
Polystichum lonchitis
Potentilla ternata
Primula deorum
Pseudorchis albida
Pulmonaria rubra
Ranunculus crenatus
Rhinanthus minor
Rhodiola rosea
Rhododendron myrtifolium
iola tricolor

Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex alpinus
Saxifraga exarata
Saxifraga rotundifolia
Scabiosa lucida
Scleranthus neglectus
Scrophularia scopolii
Senecio nemorensis
Sesleria comosa
Silene lerchenfeldiana
Silene vulgaris
Soldanella pusilla
Solidago virga-aurea
Sorbus aucuparia
Stellaria nemorum
Swertia perennis
Thalictrum aquilegifolium
Thesium alpinum
Thlaspi praecox
Thymus sp.
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Veratrum lobelianum
Verbascum densiflorum
Veronica chamaedrys
Veronica rhodopea
Viola dacica
Viola rhodopaea
V

11. Маршрут: Мала църква – поляна Алиница (по течението на Леви Искър) (дата на
проучване: 25.06.2015 г.)
Abies alba
Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium
Actaea spicata L.
Ajuga reptans

Alchemilla sp.
Alnus viridis
Angelica pancicii
Anthriscus sylvestris
Aremonia agrimonoides

447
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“

Astrantia major
Calamagrostis arundinacea
Campanula patula
Cardamine bulbifera
Cerinthe glabra
Chenopodium bonus-henricus
Chrysosplenium alternifolium
Cirsium appendiculatum
Corylus avellana
Cotoneaster integerrimus
Crocus veluchensis
Cruciata glabra
Cystopteris fragilis
Dactylis glomerata
Deschampsia caespitosa
Doronicum austriacum
Dryopteris filix-mas
Epilobium angustifolium L.
Festuca valida
Fragaria vesca
Galeopsis tetrachit
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata
Geranium macrorrhizum
Geranium sylvaticum
Geum coccineum
Heracleum verticillatum
Hypericum maculatum
Juniperus sibirica
Lilium martagon
Lonicera coerulea
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Melampyrum sylvaticum
Moehringia pendula
Mycelis muralis
Myosotis sylvatica
Ornithogalum
Oxalis acetosella

Petasites hybridus
Picea abies
Pinus peuce
Pinus sylvestris
Plantago media
Poa alpina
Polygonatum verticillatum
Polypodium vulgare
Potentilla ternata
Prenanthes purpurea
Ranunculus repens
Rosa pendula
Rubus hirtus
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex alpinus
Salix caprea
Sambucus racemosa
Sanicula europaea
Saxifraga rotundifolia
Senecio nemorensis
Silene roemeri
Silene vulgaris
Sorbus aucuparia
Stellaria nemorum
Thlaspi praecox
Thymus sp.
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana officinalis
Valeriana tripteris
Veratrum lobelianum
Verbascum densiflorum
Veronica officinalis
Veronica urticifolia
Viola riviniana
Viola tricolor
Urtica dioica

12. Маршрут: местн. Картала – х. Македония (дати на проучване: 30-31.05.2015 г.)
Abies alba
Acer pseudoplatanus

Achillea millefolium gr.
Acillea multifida
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Aegopodium podagraria
Ajuga reptans
Alchemilla catachnoa
Alchemilla glabra
Alchemilla obtusa
Alnus incana
Alnus viridis
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Androsace hedreantha
Angelica pancicii
Anthriscus sylvestris
Aremonia agrimonoides
Asplenium septentrionale
Athyrium filix-femina
Atriplex rosea
Barbarea vulgaris
Bellis perennis
Betula pendula
Calamagrostis arundinaceae
Caltha palustris
Cardamine amara
Cardamine bulbifera
Carum carvi
Chamaecytisus absinthioides
Chamaecytisus hirsutus
Chrysosplenium alternifolium
Cirsium appendiculatum
Cirsium arvense
Cirsium ligulare
Clinopodium vulgare
Corydalis bulbosa
Crocus veluchensis
Cruciata glabra
Cruciata laevipes
Cruciata glabra
Dactylis glomerata
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza cordigera
Deschampsia sambucina
Digitalis grandiflora
Doronicum austriacum
Dryopteris filix-mas
Echium vulgare
Epilobium angustifolium

Epilobium montanum
Equisetum arvense
Euphorbia amygdaloides
Fagus sylvatica
Festuca rubra
Festuca valida
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Gagea lutea
Galium odoratum
Geranium macrorrhizum
Geranium robertianum
Geranium sylvaticum
Geum montanum
Geum rivale
Geum urbanum
Heracleum verticillatum
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum
Isopyrum thalictroides
Juncus effusus
Juniperus sibirica
Knautia drymeja
Lamium garganicum
Linaria dalmatica
Lonicera nigra
Luzula forsteri
Luzula sylvatica
Melampyrum sylvaticum
Mentha spicata
Mercurialis perennis
Myosotis sylvatica
Nardus stricta
Origanum vulgare
Ornithogalum nutans
Oxalis acetosella
Paris quadrifolia
Pastinaca hirsute
Pedicularis orthantha
Petasites hybridus
Picea abies
Pinguicula balcanica
Pinus mugho
Pinus peuce
Pinus sylvestris
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Plantago atrata
Plantago gentianoides
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Poa nemoralis
Populus tremula
Potentilla ternata
Primula elatior
Primula farinosa
Primula veris - (598)
Prunella vulgaris
Prunus cerasifera
Pulmonaria rubra
Ranunculus acris
Ranunculus montanus
Ranunculus repens
Ribes petraeum
Rosa canina
Rubus caesius
Rubus hirtus
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex alpinus
Salix caprea
Salix purpurea
Sambucus racemosa
Sanguisorba officinalis
Sanicula europaea
Saxifraga rotundifolia

Scilla bifolia (606)
Scleranthus perennis
Scrophularia nodosa
Senecio nemorensis
Sesleria comosa
Soldanella chrysostricta
Sorbus aucuparia
Stellaria nemorum
Symphytum tuberosum
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Thalictrum aquilegifolium
Thlaspi praecox
Thymus sibthorpii
Trifolium alpestre
Trifolium pratense
Turritis pseudoturritis
Tussilago farfara
Vaccinium myrtillus
Valeriana officinalis
Veratrum lobelianum
Verbascum densiflorum
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Vicia sepium
Viola riviniana
Viola tricolor
*Dactylorhiza cordigera
*Dactylorhiza sambucina
*Rosa canina complex
*Urtica

dioica

13. Маршрут: Местност Нехтеница – срещу поречието на Малка Баненска река и
източните склонове на връх Суха Вапа (дати на проучване: 04.06. и 08.06.2015 г.)
Apiaceae
Aegopodium podagraria
Anthriscus sylvestris
Heracleum verticillatum
Aspidiaceae
Dryopteris filix-mas

Asteraceae
Achillea millefolium
Cirsium appendiculatum
Hieracium pilosella
Lapsana communis
Mycelis muralis
Prenanthes purpurea
Senecio nemorensis

450
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“

Taraxacum officinale

Fagus sylvatica

Betulaceae
Betula pendula

Geraniaceae
Geranium macrorhizum
Geranium sylvaticum

Boraginaceae
Myosotis sylvatica
Pulmonaria rubra
Symphytum tuberosum

Hypericaceae
Hypericum cerastoides
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum

Brassicaceae
Cardamine bulbifera
Rorripa sylvestris
Thlaspi praecox

Juncaceae
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica

Campanulaceae
Campanula rotundifolia

Lamiaceae
Acinos alpinus
Ajuga pyramidalis
Lamium garganicum
Prunella vulgaris
Thymus sp.

Caprifoliaceae
Sambucus racemosa
Caryophyllaceae
Moehringia pendula
Scleranthus annuus
Silene vulgaris
Spergularia rubra
Stellaria nemorum

Liliaceae
Crocus veluchensis
Veratrum lobelianum
Malvaceae
Malva sylvestris

Chenopodiaceae
Chenopodium bonus-henricus
Cupressaceae
Juniperus sibirica

Orchidaceae
Dactylorhiza cordigera

Ericaceae
Vaccinium myrtillus

Oxalidaceae
Oxalis acetosella

Euphorbiaceae
Euphorbia amygdalloides
Euphorbia cyparissias
Fabaceae
Chamaecytisus absinthioides
Fagaceae

Onagraceae
Epilobium angustifolim

Pinaceae
Picea abies
Pinus peuce
Pinus sylvestris
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
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Poaceae
Calamagrostis arundinacea
Dactylis glomerata
Festuca valesiaca
Festuca valida
Poa annuua
Poa nemoralis

Rubiaceae
Cruciata glabra
Galium odoratum
Salicaceae
Populus tremula
Salix caprea
Saxifragaceae
Saxifraga rotundifolia

Polygonaceae
Rumex acetosella
Rumex alpinus

Scrophulariaceae
Digitalis viridiflora
Melampyrum sylvaticum
Scrophularia aestivalis
Verbascum longifolium
Veronica chamaedrys
Veronica serpyllifolia

Primulaceae
Soldanella rhodopaea
Ranunculaceae
Ranunculus acris
Ranunculus repens

Urticaceae
Urtica dioica

Rosaceae
Alchemilla monticola
Alchemilla subcrenata
Aremonia agrimonoides
Fragaria vesca
Geum coccineum
Potentilla micrantha
Rosa pendulina
Rubus idaeus

Valerianaceae
Valeriana officinalis
Violaceae
Viola biflora
Viola dacica
Viola odorata
Viola orbelica

14. Маршрут: хижа Трещеник – местност Нехтеница – пътя към х. Грънчар – хижа Грънчар
– Грънчарски циркус (дата на проучване: 05.06.2015 г.)
Apiaceae
Heracleum verticillatum

Cicerbita alpina
Cirsium appendiculatum
Doronycum sp.
Gnaphalium supinum
Hieracium racemosum group
Leontodon riloensis

Aspidiaceae
Dryopteris filix-mas
Asteraceae
Achillea clusiana
Achillea millefolium group
Centaurea uniflora ssp. nervosa

Athyriaceae
Athyrium filix-femina
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Betulaceae
Alnus viridis

Geraniaceae
Geranium macrorhizum
Geranium sylvaticum

Boraginaceae
Pulmonaria rubra

Hypericaceae
Hypericum cerastoides
Hypericum maculatum

Brassicaceae
Cardamine resedifolia
Thlaspi praecox

Hypolepidiaceae
Pteridium aquilinum

Campanulaceae
Campanula alpinum
Campanula rotundifolia

Iridaceae
Crocus veluchensis

Caryophyllaceae
Carex caryophyllea
Dianthus microlepis
Moehringia pendula
Scleranthus annuus
Silene sp.
Silene vulgaris

Juncaceae
Luzula luzuloides
Luzula sudetica
Luzula sylvatica

Chenopodiaceae
Chenopodium bonus-henricus
Crassulaceae
Sedum acre
Sempervivum erythraeum

Lamiaceae
Acinos alpinus
Ajuga pyramidalis
Thymus sp.
Liliaceae
Gagea fistulosa
Scilla bifolia
Veratrum lobelianum

Cupressaceae
Juniperus sibirica

Onagraceae
Epilobium angustifolium

Dipsacaceae
Knautia midzorensis

Orchidaceae
Dactylorhiza sambucina

Ericaceae
Bruckenthalia spiculifoia
Vaccinium myrtillus

Plantaginaceae
Plantago atrata
Plantago gentianoides

Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides
Fabaceae
Chamaecytisus absinthioides
Trifolium repens

Poaceae
Anthoxanthum odoratum
Calamagrostis arundinacea
Dichanthium ischaemum
Festuca nigrescens
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Festuca vallida
Nardus stricta
Poa annua
Sesleria comosa
Polygonaceae
Rumex alpinus
Polypodiaceae
Polypodium vulgare
Ranunculaceae
Ranunculus acris
Rosaceae
Alchemilla acutiloba
Alchemilla catachnoa
Geum bulgaricum
Geum coccineum

Rubus idaeus
Sorbus aucuparia
Salicaceae
Populus tremula
Salix caprea
Saxifragaceae
Saxifraga paniculata
Scrophulariaceae
Bartsia alpina
Rhinanthus wagneri
Scrophularia aestivalis
Verbasum longifolium
Veronica officinalis
Violaceae
Viola odorata

15. Маршрут: хижа Трещеник – местност Нехтеница – долината на Якорудски циркус –
Рибно и Мъртво езеро (дата на проучване: 06.06.2015 г.)
Apiaceae
Heracleum verticillatum

Betulaceae
Alnus viridis

Aspidiaceae
Dryopteris filix-mas

Boraginaceae
Myosotis alpetris
Pulmonaria rubra

Asteraceae
Cirsium ligulare
Hieracium pilosella
Hieracium racemosum
Homogyne alpina
Leontodon rilaensis
Petasites albus
Senecio nemorensis
Taraxacum officinale
Tussilago farfara
Athyriaceae
Cystopteris fragilis

Brassicaceae
Cardamine resedifolia
Cardamine rivularis
Erophila verna
Thlaspi praecox
Campanulaceae
Campanula alpina
Campanula sparsa
Jasione bulgarica
Caprifoliaceae
Sambucus racemosa
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Acinos alpinus
Ajuga pyramidalis
Mentha spicata
Thymus sp.

Caryophyllaceae
Arenaria biflora
Cerastium alpinum
Dianthus microlepis
Scleranthus annuus
Silene lerchenfeldiana

Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica

Chenopodiaceae
Chenopodium bonus-henricus

Liliaceae
Veratrum lobelianum

Crassulaceae
Sedum alpestre

Onagraceae
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum

Cupressaceae
Juniperus sibirica
Cyperaceae
Carex caryophyllea
Carex curvula

Pinaceae
Picea abies
Pinus mugo
Pinus peuce
Pinus sylvestris

Ericaceae
Bruckenthalia spiculifolia
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea

Plantaginaceae
Plantago atrata
Plantago gentianoides
Plantago major

Fabaceae
Trifolium repens

Poaceae
Anthoxanthum odoratum
Bellardiochloa violacea
Calamagrostis arundinacea
Deschamptia caespitosa
Festuca valesiaca
Nardus stricta
Poa annua
Poa media
Sesleria comosa

Geraniaceae
Geranium sylvaticum
Hypericaceae
Hypericum maculatum
Iridaceae
Crocus veluchensis
Juncaceae
Juncus trifidus
Luzula forsteri
Luzula sudetica
Luzula sylvatica
Lamiaceae

Primulaceae
Primula deorum
Primula minima
Soldanella chrysostricta
Soldanella rhodopaea
Ranunculaceae
Anemone nemorosa
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Caltha palustris
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rosaceae
Alchemilla sp.
Fragaria vesca
Geum montanum
Potentilla ternata
Rubus idaeus
Salicaceae
Salix caprea
Saxifragaceae

Saxifraga stellaris
Scrophulariaceae
Rhinanthus wagneri
Scrophularia aestivalis
Veronica beccabunga
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Veronica rhodopaea
Urticaceae
Urtica dioica
Violaceae
Viola tricolor

16. Маршрут: хижа Трещеник – местност Нехтеница – долината на Ропалишки циркус –
Ропалишки циркус (дата на проучване: 07.06.2015 г.)
Apiaceae
Aegopodium podagraria
Angelica pancicii
Antriscus sylvestris
Heracleum sibiricum
Heracleum verticillatum
Ligusticum mutellina
Aspidiaceae
Dryopteris filix-mas
Polystichum lonchitis
Asteraceae
Achillea millefolium
Carlina vulgaris
Centaurea triumfetii
Cirsium appendiculatum
Cirsium ligulare
Hieracium pillosela
Senecio jacobaea
Senecio nemorensis
Taraxacum officinale

Athyriaceae
Anthyrium filix-femina
Cystopteris fragilis
Boraginaceae
Myosotis alpestris
Pulmonaria rubra
Symphytum tuberosum
Brassicaceae
Arabis alpina
Cardamine resedifolia
Cardamine rivularis
Erophilla verna
Rorippa amphibia
Thlaspi praecox
Campanulaceae
Jasione bulgarica
Caryophyllaceae
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Arenaria serpyllifolia
Carex caryophyllea
Cerastium alpinum
Cerastium moesiacum
Dianthus microlepis
Moehringia pendula
Scleranthus annuus
Silene lerchenfeldiana
Stellaria nemorum

Crocus veluchensis
Juncaceae
Juncus trifidus

Chenopodiaceae
Chenopodium bonus-henricus
Crassulaceae
Jovibarba heufellii

Lamiaceae
Acinos alpinus
Ajuga pyramidalis
Lamium garganicum
Lamium purpureum
Origanum vulgare
Prunella vulgaris
Thymus sp.
Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica

Cupressaceae
Juniperus sibirica
Cyperaceae
Carex curvula

Liliaceae
Gagea fistulosa
Scilla bifolia
Veratrum lobelianum

Dipsacaceae
Knautia sp.

Linaceae
Linum capitatum

Ericaceae
Vaccinium myrtillus

Onagraceae
Epilobium montanum

Euphorbiaceae
Euphorbia amygdalloides

Ophioglossaceae
Botrychium lunnaria

Fabaceae
Chamaecytisus absinthioides
Trifolium repens

Orchidaceae
Dactylorhiza sambucina

Gentianaceae
Gentiana verna
Geraniaceae
Geranium rotundifolium
Hypericaceae
Hypericum maculatum
Iridaceae

Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Papaveraceae
Corydalis solida
Pinaceae
Pinus sylvestris
Plantaginaceae
Plantago major
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Sorbus aucuparia
Poaceae
Alopecurus sp.
Bellardiochloa violacea
Calamagrostis arundinacea
Dactylis glomerata
Festuca valesiaca
Festuca valida
Nardus stricta
Poa annua
Poa media
Sesleria caerulea
Polygonaceae
Pleuropteropyrum undullatum
Polygonum aviculare
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex alpinus
Primulaceae
Primula elatior
Primula veris
Soldanella rhodopaea
Ranunculaceae
Caltha palustris
Ranunculus acris
Thalictrum aquilegifolium
Rosaceae
Alchemilla sp.
Filipendula ulmaria
Geum coccineum
Potentilla haynaldiana
Potentilla micrantha
Potentilla ternata
Rubus idaeus

Rubiaceae
Cruciata glabra
Cruciata laevipes
Galium mollugo
Salicaceae
Populus tremula
Salix caprea
Saxifragaceae
Chrysosplenium alternifolium
Ribes alpinum
Saxifraga bulbifera
Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia
Saxifraga stellaris
Scrophulariaceae
Digitalis viridiflora
Linaria genistifolia ssp. dalmatica
Pedicularis verticillata
Scrophularia aestivalis
Tozzia carpatica subsp. alpina
Verbascum longifolium
Veronica beccabunga
Veronica serpillifolia
Urticaceae
Urtica dioica
Valerianaceae
Valeriana tripteris
Valleriana officinalis
Violaceae
Viola dacica

17. Маршрут: Границата на НП Рила над село Бачево – местност Кръковец – гористата
част на НП Рила (дата на проучване: 12.06.2015 г.)
Apiaceae

Aegopodium podagraria
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Anthriscus sylvestris
Heracleum verticillatum
Aspidiaceae
Dryopteris filix-mas
Asteraceae
Achillea millefolium
Cirsium appendiculatum
Hieracium pilosella
Lapsana communis
Mycelis muralis
Prenanthes purpurea
Senecio nemorensis
Taraxacum officinale
Betulaceae
Betula pendula
Boraginaceae
Myosotis sylvatica
Pulmonaria rubra
Symphytum tuberosum
Brassicaceae
Cardamine bulbifera
Thlaspi praecox
Campanulaceae
Campanula rotundifolia
Campanula sparsa
Caprifoliaceae
Sambucus racemosa
Caryophyllaceae
Moehringia pendula
Scleranthus annuus
Silene vulgaris
Spergularia rubra
Stellaria nemorum
Cupressaceae
Juniperus communis
Juniperus sibirica

Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdalloides
Euphorbia cyparissias
Fabaceae
Chamaecytisus absinthioides
Trifolium repens
Fagaceae
Fagus sylvatica
Quercus petraea
Geraniaceae
Geranium macrorhizum
Geranium sylvaticum
Hypericaceae
Hypericum cerastoides
Hypericum maculatum
Juncaceae
Juncus effusus
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Lamiaceae
Acinos alpinus
Ajuga genevensis
Ajuga pyramidalis
Lamium garganicum
Prunella grandiflora
Prunella vulgaris
Thymus sp.
Liliaceae
Crocus veluchensis
Paris quadrifolia
Veratrum lobelianum
Onagraceae
Epilobium angustifolim
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Epilobium montanum

Alchemilla sp.
Aremonia agrimonoides
Fragaria vesca
Geum coccineum
Potentilla micrantha
Rosa pendulina
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia

Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Pinaceae
Abies alba
Picea abies
Pinus peuce
Pinus sylvestris

Rubiaceae
Cruciata glabra
Galium aparine
Galium odoratum

Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Plantago media
Plantago subulata
Poaceae
Calamagrostis arundinacea
Dactylis glomerata
Festuca valesiaca
Festuca valida
Poa annuua
Poa nemoralis
Polygonaceae
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex alpinus
Primulaceae
Soldanella rhodopaea
Ranunculaceae
Anemone nemorosa
Ranunculus acris
Rosaceae

Salicaceae
Populus tremula
Salix caprea
Saxifragaceae
Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia
Scrophulariaceae
Digitalis viridiflora
Melampyrum sylvaticum
Scrophularia aestivalis
Scrophulria nodosa
Verbascum longifolium
Veronica chamaedrys
Veronica serpyllifolia
Valerianaceae
Valeriana officinalis
Valeriana tripteris
Violaceae
Viola odorata
Viola orbelica

18. Маршрут: Границата на НП Рила над с. Бачево – местност Голината – билото на
Русалиите – връх Радонов гроб – спускане по река Радоновец – границата на НП Рила
(дата на проучване: 13.06.2015 г.)
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Aceraceae
Acer pseudoplatanus
Apiaceae
Anthriscus sylvestris
Heracleum sibiricum
Ligusticum muttelina
Aspidiaceae
Dryopteris filix-mas
Asteraceae
Achillea clusiana
Achillea millefolium
Antennaria dioica
Carduus acanthioides
Centaurea triumfetii
Cirsium appendiculatum
Cirsium ligulare
Doronycum columnae
Hieracium pannosum
Hieracium pilosella
Homogyne alpine
Lapsana communis
Mycelis muralis
Senecio nemorensis
Senecio pancici
Taraxacum officinale
Athyriaceae
Athyrium filix-femina
Betulaceae
Betula pendula
Boraginaceae
Myosotis alpestris
Myosotis sylvatica
Pulmonaria rubra
Symphytum tuberosum
Brassicaceae
Cardamine bulbifera
Cardamine rivularis
Thlaspi praecox

Campanulaceae
Campanula alpina
Caryophyllaceae
Arenaria serpyllifolia
Cerastium banaticum
Dianthus microlepis
Dianthus sp.
Moehringia pendula
Scleranthus annuus
Silene lerchenfildiana
Silene vulgars
Cistaceae
Helianthemum nummularium
Crassulaceae
Sedum acre
Sempervivum erythraeum
Cupressaceae
Juniperus communis
Juniperus sibirica
Cyperaceae
Carex caryophillea
Eriophorum latifolium
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uluginosum
Vaccinium vitis-idaea
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdalloides
Euphorbia cyparissias
Fabaceae
Chamaecytisus absinthioides
Corothamnus agnipylos
Fagaceae
Fagus sylvatica
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Gentianaceae
Gentiana cruciata
Gentiana verna
Geraniaceae
Geranium macrorhizum
Hypericaceae
Hypericum cerastoides
Hypericum maculatum
Iridaceae
Crocus veluchensis

Polygonaceae
Pleuropteropyrum undulatum
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex alpinus

Juncaceae
Juncus alpinus
Juncus effusus
Luzula forsteri
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica

Polypodiaceae
Polypodium vulgare

Lamiaceae
Acinos alpinus
Ajuga pyramidalis
Lamium garganicum
Lamium maculatum
Thymus sp.
Liliaceae
Lilium jankae
Ornithogallum umbellatum
Veratrum lobelianum
Onagraceae
Epilobium angustifolium
Orchidaceae
Dactylorhiza cordigera
Pinaceae
Abies alba
Pinus mugo
Pinus peuce
Pinus sylvestris

Poaceae
Agrosis capillaris
Anthoxanthum odoratum
Calamagrostis arundinaceae
Festuca valesiaca
Festuca valida
Nardus stricta
Phleum pretense
Poa media
Poa nemmoralis
Sesleria caerulea
Sesleria comosa

Primulaceae
Anagalis arvensis
Primula officinalis
Soldanella rhodopaea
Ranunculaceae
Anemone nemorosa
Caltha palustris
Ranunculus acris
Rosaceae
Alchemilla glabra
Fragaria vesca
Geum coccineum
Geum montanum
Potentilla erceta
Potentilla micrantha
Potentilla ternata
Rosa canina
Rosa pendulina
Rubus idaeus
Rubiaceae
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Cruciata glabra
Galium aparine
Galium mollugo
Galium rotundifollium
Galium verum

Veronica becca-bunga
Veronica bellidioides
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Veronica serpilipholia

Saxifragaceae
Saxifraga stellaris

Urticaceae
Urtica dioica

Scrophulariaceae
Linnaria genistifolia ssp. dalmatica
Pedicularis orthantha
Rhinanthus wagneri
Scrophularia aestivalis
Scrophularia nodosa
Verbascum longifolium

Valerianaceae
Valeriana officinalis
Violaceae
Viola biflora
Viola riviniana

19. Маршрут: Границата на НП Рила над с. Бачево – местност Вълчи дол – рид Гребенец –
границата на НП Рила (дата на проучване: 14.06.2015 г.)
Adoxaceae
Adoxa moschatelina
Apiaceae
Anthrisus sylvestris
Aspidiaceae
Dryopteris carthusiana
Dryopteris filix-mas
Gymnocarpium dryopteris
Polystichum lonchitis
Asteraceae
Achillea clusiana
Achillea millefolium
Antennatira dioida
Centaurea triumfetii
Centaurea uniflora ssp. nervosa
Cirsium appendiculatum
Doronycum austriacum
Doronycum columnae
Homogyne alpina
Hieracium pannosum

Mycelis muralis
Prenanthes purpurea
Senecio nemmorensis
Taraxacum officinale
Athyriaceae
Cystopteris fragilis
Betulaceae
Betula pendula
Boraginaceae
Myosotis alpestre
Myosotis sylvatica
Pulmonaria officinalis
Pulmonaria rubra
Symphitum tuberosum
Brassicaceae
Cardamine resedipholia
Thlaspi praecox
Campanulaceae
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Campanula alpina
Jasione bulgarica

Fagaceae
Fagus sylvatica

Caprifoliaceae
Sambucus racemosa
Caryophyllaceae
Arenaria serpilipholia
Cerastium banaticum
Cerastium moesiacum
Dianthus microlepis
Moehringia pendula
Scleranthus annuus
Scrophularia nodosa
Silene italica
Silene vulgaris
Spergullaria rubra
Crassulaceae
Rhodiola rosea
Sempervivum erythraeum
Cupressaceae
Juniperus communis
Juniperus sibirica
Cyperaceae
Carex caryophillea
Dipsacaceae
Knautia midzorenzis

Gentianaceae
Gentiana asclepiadea
Gentiana verna
Geraniaceae
Geranium sylvaticum
Iridaceae
Crocus veluchensis
Juncaceae
Juncus effusus
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Lamiaceae
Acinos alpinus
Ajuga pyramidalis
Lamium garganicum
Stachys sylvatica
Liliaceae
Lilium martagon
Ornithogalum umbellatum
Scilla bifolia
Veratrum lobelianum
Onagraceae
Epilobium montanum

Empetraceae
Empetrum nigrum
Ericaceae
Bruckenthalia spiculipholia
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdalloides
Fabaceae
Chamaecytisus absinthioides

Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Pinaceae
Pinus peuce
Pinus sylvestris
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Poaceae
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Calamagrostis arundinacea
Festuca valida
Phleum alpinum
Poa media
Poa nemmoralis
Sesleria comosa
Polygonaceae
Rumex alpinus
Primulaceae
Primula elatior
Primula farinosa
Soldanella rhodopaea
Ranunculaceae
Anemone nemorosa
Aquilegia aurea
Caltha palustris
Ranunculus acris
Rosaceae
Alchemilla crinita
Alchemilla erythropoda
Filipendulla ulmaria
Geum coccineum
Geum montanum
Rubus idaeus

Sorbus aucuparia
Rubiaceae
Galium mollugo
Galium rotundifolium
Saxifragaceae
Ribes alpinum
Saxifraga paniculata
Saxifraga pedemontana
Saxifraga stellaris
Scrophulariaceae
Digitalis viridiflora
Pedicularis orthantha
Verbascum longifolium
Veronica chamaedrys
Urticaceae
Urtica dioica
Valerianaceae
Valeriana officinalis
Valeriana tripteris
Violaceae
Viola biflora

20. Маршрут: Границата на НП Рила над Предела – местност Вировете – подножието на
връх Капатник (дата на проучване: 15.06.2015 г.)
Aceraceae
Acer pseudoplatanus
Apiaceae
Aegopodium podagraria
Anthriscus sylvestris
Heracleum sibiricum
Heracleum verticillatum
Aspidiaceae
Dryopteris filix-mas

Asteraceae
Achillea millefolium
Carduus acnathoides
Centaurea triumfetii
Cirsium appendiculatum
Doronycum austriacum
Doronycum columnae
Hieracium pilosella
Lapsana communis
Mycelis muralis
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Prenanthes purpurea
Senecio nemorensis
Taraxacum officinale

Chenopodiaceae
Chenopodium album
Chenopodium bonus-henricus

Athyriaceae
Athyrium filix-femina

Crassulaceae
Sedum album

Betulaceae
Betula pendula
Corylus avellana

Cupressaceae
Juniperus communis
Juniperus sibirica

Boraginaceae
Myosotis sylvatica
Pulmonaria rubra
Symphytum tuberosum

Cyperaceae
Carex lepporina

Brassicaceae
Barbarea balcana
Capsella bursa-pastoris
Cardamine bulbifera
Cardamine impatiens
Cardamine rivularis
Descurainia sophia
Rorripa sylvestris
Thlaspi praecox
Campanulaceae
Campanula rotundifolia
Campanula sparsa
Caprifoliaceae
Sambucus racemosa
Caryophyllaceae
Cerastium arvensis
Dianthus sp.
Moehringia pendula
Scleranthus annuus
Scleranthus perennis
Silene heuffelii
Silene lerchenfeldiana
Silene vulgaris
Spergularia rubra
Stellaria nemorum

Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdalloides
Euphorbia cyparissias
Fabaceae
Chamaecytisus absinthioides
Trifolium repens
Fagaceae
Fagus sylvatica
Quercus petraea
Geraniaceae
Geranium macrorhizum
Geranium sylvaticum
Hypericaceae
Hypericum cerastoides
Hypericum maculatum
Juncaceae
Juncus effusus
Luzula forsteri
Luzula luzuloides
Lamiaceae
Acinos alpinus
Ajuga genevensis
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Ajuga pyramidalis
Galeopsis sp.
Lamium garganicum
Prunella vulgaris
Thymus sp.

Polygonaceae
Polygonum aviculare
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex alpinus

Liliaceae
Crocus veluchensis
Ornithogallum umbelatum
Paris quadrifolia
Veratrum lobelianum

Primulaceae
Soldanella rhodopaea
Pyrolaceae
Moneses uiflora

Malvaceae
Malva sylvestris

Ranunculaceae
Anemone nemorosa
Caltha palustris
Ranunculus acris
Ranunculus repens

Onagraceae
Epilobium angustifolim
Orchidaceae
Dactylorhiza cordigera

Rosaceae
Alchemilla glabra
Aremonia agrimonoides
Fragaria vesca
Geum coccineum
Potentilla micrantha
Prunus cerasifera
Rosa pendulina
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia

Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Pinaceae
Abies alba
Picea abies
Pinus mugo
Pinus peuce
Pinus sylvestris
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Plantago major
Poaceae
Calamagrostis arundinacea
Dactylis glomerata
Festuca nigrescens
Festuca valesiaca
Festuca valida
Pheleum pretense
Poa annuua
Poa nemoralis
Poa pratensis

Rubiaceae
Cruciata glabra
Galium aparine
Galium odoratum
Galium verum
Salicaceae
Populus tremula
Salix caprea
Saxifragaceae
Chrysopslenium alternifolium
Ribes petraeum
Saxifraga rotundifolia
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Scrophulariaceae
Digitalis viridiflora
Linnaria genistipholia ssp. dalmatica
Melampyrum sylvaticum
Scrophularia aestivalis
Scrophulria nodosa
Verbascum longifolium
Veronica chamaedrys
Veronica serpilipholia

Urticaceae
Urtica dioica
Valerianaceae
Valeriana officinalis
Violaceae
Viola biflora
Viola dacica
Viola odorata
Viola orbelica

21. Маршрут: Границата на НП Рила над село Бачево – местност Елата (дата на проучване:
16.06.2015 г.)
Apiaceae
Aegopodium podagraria
Anthriscus sylvestris
Heracleum verticillatum
Aspidiaceae
Dryopteris filix-mas
Asteraceae
Achillea millefolium
Carduus acnathoides
Centaurea triumfetii
Cirsium appendiculatum
Doronycum austriacum
Doronycum columnae
Hieracium pilosella
Lapsana communis
Mycelis muralis
Prenanthes purpurea
Senecio nemorensis
Taraxacum officinale
Athyriaceae
Athyrium filix-femina
Betulaceae
Betula pendula
Corylus avellana

Boraginaceae
Myosotis sylvatica
Pulmonaria rubra
Symphytum tuberosum
Brassicaceae
Barbarea balcana
Capsella bursa-pastoris
Cardamine bulbifera
Cardamine impatiens
Cardamine rivularis
Descurainia sophia
Rorripa sylvestris
Thlaspi praecox
Campanulaceae
Campanula rotundifolia
Campanula sparsa
Caprifoliaceae
Sambucus racemosa
Caryophyllaceae
Cerastium arvensis
Dianthus sp.
Moehringia pendula
Scleranthus annuus
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Scleranthus perennis
Silene heuffelii
Silene lerchenfeldiana
Silene vulgaris
Spergularia rubra
Stellaria nemorum

Juncus effusus
Luzula forsteri
Luzula luzuloides

Chenopodiaceae
Chenopodium album
Chenopodium bonus-henricus
Crassulaceae
Sedum album

Liliaceae
Crocus veluchensis
Ornithogallum umbelatum
Paris quadrifolia
Veratrum lobelianum

Cupressaceae
Juniperus communis
Juniperus sibirica
Cyperaceae
Carex lepporina

Malvaceae
Malva sylvestris

Ericaceae
Vaccinium myrtillus

Onagraceae
Epilobium angustifolim

Euphorbiaceae
Euphorbia amygdalloides
Euphorbia cyparissias

Orchidaceae
Dactylorhiza cordigera

Fabaceae
Chamaecytisus absinthioides
Trifolium repens
Fagaceae
Fagus sylvatica
Quercus petraea
Geraniaceae
Geranium macrorhizum
Geranium sylvaticum
Hypericaceae
Hypericum cerastoides
Hypericum maculatum
Juncaceae

Lamiaceae
Acinos alpinus
Ajuga genevensis
Ajuga pyramidalis
Galeopsis sp.
Lamium garganicum
Prunella vulgaris
Thymus sp.

Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Pinaceae
Abies alba
Picea abies
Pinus mugo
Pinus peuce
Pinus sylvestris
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Plantago major
Poaceae
Calamagrostis arundinacea
Dactylis glomerata
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Festuca nigrescens
Festuca valesiaca
Festuca valida
Pheleum pretense
Poa annuua
Poa nemoralis
Poa pratensis
Polygonaceae
Polygonum aviculare
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex alpinus
Primulaceae
Soldanella rhodopaea
Pyrolaceae
Moneses uiflora
Ranunculaceae
Anemone nemorosa
Caltha palustris
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rosaceae
Alchemilla monticola
Aremonia agrimonoides
Fragaria vesca
Geum coccineum
Potentilla micrantha
Prunus cerasifera
Rosa pendulina
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia

Rubiaceae
Cruciata glabra
Galium aparine
Galium odoratum
Galium verum
Salicaceae
Populus tremula
Salix caprea
Saxifragaceae
Chrysopslenium alternifolium
Ribes petraeum
Saxifraga rotundifolia
Scrophulariaceae
Digitalis viridiflora
Linnaria genistipholia ssp. dalmatica
Melampyrum sylvaticum
Scrophularia aestivalis
Scrophulria nodosa
Verbascum longifolium
Veronica chamaedrys
Veronica serpilipholia
Urticaceae
Urtica dioica
Valerianaceae
Valeriana officinalis
Violaceae
Viola biflora
Viola dacica
Viola odorata
Viola orbelica

22. Маршрут: местност „Овнарско“ до долината на река Малка Лопушница (дати на
проучване: 19 – 20.06. и 23.06.2015 г.)
Apiaceae
Aegopodoim podagraria

Heracleum verticillatum
Sanicula europaea
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Aspidiaceae
Dryopteris filix-mas
Asteraceae
Cirsium appendiculatum
Doronycum austriacum
Hieracium murrorum
Mycelis muralis
Petasites albus
Prenanthes purpurea
Senecio nemmorensis

Liliaceae
Lilium martagion
Polygonatum verticillatum
Veratrum lobelianum
Onagraceae
Epilobium montanum
Orchidaceae
Epipogium aphillum
Neottia nidus-avis

Betulaceae
Corylus avellana

Oxalidaceae
Oxalis acetosella

Boraginaceae
Myosotis sylvatica
Pulmonaria rubra
Symphytum tuberosum

Pinaceae
Abies alba
Picea abies
Pinus peuce
Pinus sylvestris

Caryophyllaceae
Moehringia pendula
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdalloides
Gentianaceae
Gentiana asclepiadaea
Geraniaceae
Geranium macrorhizum
Geranium robertianum
Juncaceae
Luzula sylvatica
Lamiaceae
Ajuga reptans
Clinopodium vulgare
Lamium galeobdolon
Prunella vulgaris

Poaceae
Poa nemoralis
Ranunculaceae
Caltha palustris
Trollius europaeus
Rosaceae
Alchemilla monticola
Aremonia agrimonoides
Rosa pendullina
Rubus hirtus
Sorbus aucuparia
Saxifragaceae
Ribes petraeum
Scrophulariaceae
Melampyrum sylvaticum
Veronica officinalis
Thymeleaceae
Daphne mezereum

471
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“

Valerianaceae
Valeriana tripteris

Violaceae
Viola orbelica

23. Маршрут: Началото на НП Рила над хижа Мечит – инвентаризиране на клекови
съобщества (дата на проучване: 21.06.2015 г.)
Adoxaceae
Adoxa moschatelina

Scleranthus annuus
Silene vulgaris

Apiaceae
Angelica pancicii
Anthrisus sylvestris
Heracleum verticillatum

Cupressaceae
Juniperus sibirica

Asteraceae
Achillea millefolium
Bellis perenis
Cirsium appendiculatum
Doronycum austriacum
Doronycum columnae
Hieracium murrorum
Hieracium pilosela
Mycelis muralis
Senecio nemmorensis
Betulaceae
Betula pendula
Brassicaceae
Cardamine impatiens
Cardamine resedifolia
Cardamine rivularis
Thlaspi praecox
Campanulaceae
Campanula sparsa
Jasione bulgarica
Caryophyllaceae
Arenaria biflora
Cerastium banaticum
Moehringia pendula

Ericaceae
Bruckenthalia spiculifolia
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Fabaceae
Trifolium repens
Fagaceae
Fagus sylvatica
Geraniaceae
Geranium macrorhizum
Geranium robertianum
Hypericaceae
Hypericum maculatum
Juncaceae
Luzula forsteri
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Lamiaceae
Lamium galeobdolon
Thymus sp.
Liliaceae
Veratrum lobelianum
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Onagraceae
Epilobium angustifolium

Ranunculcaea
Ranunculus acris
Trollius europaeus

Pinaceae
Picea abies
Pinus mugo
Pinus peuce
Pinus sylvestris

Rosaceae
Alchemilla viridiflora
Aremonia agrimonoides
Geum coccineum
Rosa pendulina
Rubus hirtus
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia

Plantaginaceae
Plantago major
Plantago media
Poaceae
Agrostis capillaris
Anthoxanthum odoratum
Calamagrostis arundinacea
Festuca valesiaca
Festuca valida
Lerchenfeldia flexuosa
Luzula luzuloides
Nardus stricta
Sesleria caerulea
Polygonaceae
Rumex acetosella
Rumex alpinus
Primulaceae
Soldanella rhodopaea
Pyrolaceae
Pyrola rotundifolia

Rubiaceae
Cruciata glabra
Salicaceae
Populus tremula
Salix caprea
Saxifragaceae
Melampyrum sylvaticum
Saxifraga rotundifolia
Verbascum longifolium
Veronica officinalis
Valerianaceae
Valeriana tripteris
Violaceae
Viola biflora
Viola dacica

24. Маршрут: Началото на НП Рила над хижа Мечит – връх Голям Мечит (дата на
проучване: 22.06.2015 г.)
Apiaceae
Heracleum verticillatum
Asteraceae
Achillea clusiana
Cirsium appendiculatum

Doronycum austriacum
Hieracium murrorum
Hieracium pillosela
Hieracium racemosum
Homogyne alpina
Senecio papposus
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Taraxacum officinale
Betulaceae
Alnus viridis
Betula pendula
Brassicaceae
Cardamine resedifolia
Thlaspi praecox
Campanulaceae
Campanula alpina
Jasione bulgarica
Caryophyllaceae
Arenaria serpiliphollia
Cerastium banaticum
Dianthus microlepis
Scleranthus annuus
Scleranthus perennis
Cupressaceae
Juniperus sibirica
Cyperaceae
Carex caryophyllea
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Fabaceae
Corothamnus agnipilus
Hypericaceae
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum

Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Lamiaceae
Ajuga pyramidalis
Liliaceae
Veratrum lobelianum
Onagraceae
Epilobium angustifolium
Pinaceae
Pinus mugo
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Plantago media
Poaceae
Alopecurus sp.
Calamagrostis arundinacea
Festuca nigrescens
Nardus stricta
Poa media
Senecio nemmorensis
Sesleria caerulea
Sesleria comosa
Polygonaceae
Rumex acetosa
Rumex alpinus
Primulaceae
Primula minima
Soldanella pusilla
Soldanella rhodopaea

Iridaceae
Crocus veluchensis

Ranunculaceae
Ranunculus acris
Ranunculus crenatus

Juncaceae
Juncus trifidus
Luzula forsteri

Rosaceae
Alchemilla moticola
Aremonia agrimonoides
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Geum bulgaricum
Geum coccineum
Geum montanum
Potentilla haynaldiana
Potentilla ternata
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia
Salicaceae
Salix caprea

Scrophulariaceae
Pedicularis orthantha
Verbascum longifolium
Veronica bellidioides
Veronica serpiliphollia
Violaceae
Viola dacica

25. Маршрут: Яворова поляна – Зелени рид – Урдин циркус – Урдина река (дати на
проучване: 22 – 26.06. 2015 г.)
Aceraceae
Acer pseudoplatanus
Alliaceae
Allium ursinum
Apiaceae
Aegopodium podagraria
Chaerophyllum hirsutum
Heracleum verticillatum
Peucedanum carvifolia
Sanicula europapea
Aristolohiaceae
Asarum europaeum
Aspidiaceae
Dryopteris filix-mas
Gymnocarpium dryopteris
Polystichum lonchitis
Asteraceae
Achillea clusiana
Antennaria dioica
Bellis perennis
Carlina acanthifolia
Cirsium appendiculatum
Doronicum austriacum
Gnaphalium supinum
Hieracium hoppeanum
Homogyne alpina
Petasites albus
Prenanthes purpurea
Senecio carpatica
Taraxacum apenninum

Telekia speciosa
Tephroseris capitata
Tussilago farfara
Taraxacum apenninum
Betulaceae
Alnus viridis
Boraginaceae
Myosotis alpestris
Myosotis sylvatica
Pulmonaria rubra
Symphytum tuberosum
Brassicaceae
Cardamine amara
Cardamine raphanifolia
Cardamine resedifolia
Dentaria bulbifera
Hesperis dinarica
Thlaspi praecox
Campanulaceae
Campanula alpina
Campanula patula
Caryophyllaceae
Cerastium moesiacum
Dianthus microlepis
Minuartia recurva
Minuartia saxifraga
Moehringia pendula
Scleranthus neglectus
Silene vulgaris
Stellaria nemorum
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Crassulaceae
Sedum atratum
Rhodila rosea
Jovibarba heuffelii
Cupressaceae
Juniperus sibirica
Juniperus sibirica
Cyperaceae
Carex caryophyllea
Carex nigra
Carex rupestris
Carex sempervirens
Eriophorum angustifolium
Equisetaceae
Equisetum hiemale
Ericaceae
Bruckenthalia spiculifolia
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides
Fabaceae
Chamaecytisus absinthioides
Genista sp.
Trifolium repens
Gentianaceae
Gentiana pyreniaca
Gentiana verna
Geranium macrorrhizum
Geranium robertianum
Geranium sylvaticum
Grossulariaceae
Ribes petraeum
Hypolepidaceae
Pteridium aquilinum
Iridaceae
Crocus veluchensis
Juncaceae
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Lamiaceae
Acinos alpinus
Ajuga reptans
Ajuga pyramidalis

Lamium galeobdolon
Lamium maculatum
Thymus albanus
Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica
Liliaceae s.l.
Lilium martagon
Paris quadrifolia
Polygonatum verticillatum
Streptopus amplexicaulis
Veratrum lobelianum
Onagraceae
Epilobium angustifolium
Orchidaceae
Dactylorhiza sambucina
Orchis mascula
Oxalidaceae
Oxalys acetosella
Pinaceae
Pinus mugo
Pinus peuce
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Plantago atrata
Plumbaginaceae
Armeria alpina
Poaceae
Anthoxanthum odoratum
Festuca dalmatica
Festuca paniculata
Festuca valida
Nardus stricta
Phleum alpinum
Poa alpina
Sesleria commosa
Polygonaceae
Rumex alpinus
Rumex arifolius
Rumex obtusifolius
Polypodiaceae
Polypodium vulgare
Primulaceae
Androsace hedreantha
Primula farinosa
Primula minima
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Soldanella pusilla
Soldanella rhodopaea
Pyrolaceae
Moneses uniflora
Pyrola media
Ranunculaceae
Anemone narcissiflora
Aquilegia aurea
Caltha palustris
Ranunculus crenatus
Ranunculus montanus
Ranunculus platanifolius
Thalictrum aquilegifolium
Rosaceae
Alchemilla fissa
Alchemilla vulgaris
Aremonia agrimonioides
Fragaria vesca
Geum coccineum
Geum montanum
Potentilla erecta
Potentilla ternata
Rosa sp.
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia
Rubiaceae
Cruciata glabra
Galium anisophyllon
Galium odoratum
Salicaceae
Populus tremula
Salix caprea
Sambucaceae
Sambucus racemosa
Santalaceae
Thesium alpinum
Saxifragaceae
Saxifraga cymosa
Saxifraga rotundifolia
Saxifraga stellaris
Scrophulariaceae
Bartsia alpina
Melampyrum sylvaticum
Pedicularis oederi
Pedicularis verticillata

Tozzia carpatica
Verbascum longifolium
Veronica alpina
Veronica chamaedris
Veronica kellerii
Veronica officinalis
Veronica rhodoraea
Veronica serpyllifolia
Veronica urticifolia
Taxaceae
Taxus baccata
Thymelaeaceae
Daphne mezereum
Daphne oleoides
Valerianaceae
Valeriana tripteris
Violaceae
Viola biflora
Viola riviniana
Viola tricolor

477
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“

26. Маршрут: долината на р. Чавча (дата на проучване: 01.06. и 10.07.2015 г.)
Equisetaceae
Equisetaceae
Equisetum arvense
Polypodiophyta
Athyriaceae
Athyrium filix-femina
Dryopteridaceae
Cystopteris fragilis
Dryopteris filix-mas
Gymnocarpium dryopteris
Polypodiaceae
Polypodium vulgare
Pinophyta
Pinaceae
Abies alba
Pinus peuce
Pinus sylvestris
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Aceraceae
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Apiaceae
Aegopogium podagraria
Heracleum sibiricum
Seseli libanotis
Aristolochiaceae
Asarum europaeum
Asteraceae
Achillea crithmifolia
Achillea grandifolia
Artemisia vulgaris
Bellis perennis
Carduus personata
Carlina vulgaris
Cichorium intybus
Cirsium appendiculatum
Cirsium vulgare
Crepis biennis
Doronicum austriacum
Doronicum columnae
Erigeron acris
Eupatorium cannabinum

Hieracium bauhini
Hieracium hoppeanum
Hieracium murorum s.l.
Hieracium sabaudum
Hypochoeris radicata
Lactuca quercina
Lapsana communis
Leontodon autumnalis
Leontodon hispidus
Mycelis muralis
Petasites albus
Prenanthes purpurea
Senecio hercynicus
Senecio nemorensis subsp. bulgaricus
Solidago virga-aurea
Tanacetum corymbosum
Tanacetum parthenium
Telekia speciose
Tussilago farfara
Balsaminaceae
Impatiens noli-tangere
Betulaceae
Betula pendula
Carpinus betulus
Corylus avellana
Boraginaceae
Echium vulgare
Pulmonaria rubra
Symphytum ottomanum
Brassicaceae
Arabidopsis thaliana
Arabis alpina
Arabis glabra
Arabis procurrens
Arabis turrita
Capsella bursa-pastoris
Cardamine amara
Cardamine bulbifera
Cardamine hirsute
Cardamine impatiens
Hesperis sylvestris
Rorippa pyrenaica
Campanulaceae
Campanula cervicaria
Campanula lanata
Campanula patula
Campanula trachelium
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Caprifoliaceae
Lonicera xylosteum
Sambucus nigra
Caryophyllaceae
Moehringia trinervia
Stellaria media
Celastraceae
Euonymus latifolia
Euonymus verrucosus
Crassulaceae
Jovibarba heuffelii
Sedum annuum
Dipsacaceae
Knautia drymeia
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides
Mercurialis perennis
Fabaceae
Astragallus glycyphylloides
Astragallus glycyphyllos
Chamaecytisus hirsutus
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Trifolium aureum
Trifolium medium subsp. balcanicum
Trifolium pretense
Trifolium repens
Fagaceae
Fagus sylvatica
Gentianaceae
Gentiana asclepiadea
Geraniaceae
Geranium macrorhyzum
Geranium robertianum
Geranium sylvaticum
Grossulariaceae
Ribes alpinum
Ribes multiflorum
Guttiferae
Hypericum maculatum
Lamiaceae
Ajuga genevensis
Galeopsis speciosa
Prunella vulgaris
Salvia glutinosa
Stachys sylvatica
Oleaceae
Fraxinus ornus
Onagraceae

Epilobium angustifolium
Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Plantaginaceae
Plantago lanceolata
Plantago major
Polygonaceae
Rumex alpina
Rumex acetosella
Rumex conglomeratus
Ranunculaceae
Caltha laeta
Clematis alpina
Ranunculus repens
Ranunculus serbicus
Thalictrum aquilegifolium
Rosaceae
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Geum urbanum
Potentilla argentea
Potentilla micrantha
Prunus cerasifera
Rosa pendulina
Sanguisorba minor
Sorbus aucuparia
Rubiaceae
Cruciata glabra
Salicaceae
Salix alba
Salix caprea
Salix fragilis
Salix purpurea
Populus tremula
Saxifragaceae
Chrysosplenium alternifolia
Saxifraga rotundifolia
Scrophulariaceae
Digitalis viridiflora
Scrophularia aestivalis
Scrophularia nodosa
Verbascum lychnitis
Veronica chamaedrys s.l.
Veronica officinalis
Veronica serpyllifolia
Veronica urticifolia
Tiliaceae
Tilia cordata
Ulmaceae
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Ulmus glabra
Urticaceae
Urtica dioica
Valerianaceae
Valeriana tripteris
Violaceae
Viola arvensis
Viola tricolor
Cyperaceae
Carex echinata
Juncaceae
Luzula forsteri
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Liliaceae

Lilium martagon
Polygonatum verticillatum
Orchidaceae
Dactylorhiza saccifera
Platanthera bifolia
Poaceae
Brachypoium sylvaticum
Calamagrostis arundinaceae
Cynosurus cristatus
Hordelymus europaeus
Lerchenfeldia flexuosa
Melica nutans
Poa annua
Poa nemoralis
Poa pratensis

27. Маршрут: Парков участък „Костенец“, околностите на вр. Соколовец (дата на
проучване: 01.06.2015 г.)
Polypodiophyta
Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas
Polipodiaceae
Polypodium vulgare
Pinophyta
Cupressaceae
Juniperus communis
Pinaceae
Abies alba
Picea abies
Pinus sylvestris
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Aceraceae
Acer campestre
Acer heldreichii
Acer pseudoplatanus
Adoxaceae
Adoxa moschatellina
Apiaceae
Aegopodium podagraria
Sanicula europaea
Asteraceae
Carduus personata
Cirsium appendiculatum
Hieracium cymosum
Hieracium hoppeanum

Petasites albus
Prenanthes purpurea
Tanacetum corymbosum
Betulaceae
Betula pendula
Corylus avellana
Boraginaceae
Pulmonaria rubra
Symphytum tuberosum
Brassicaceae
Arabis procurrens
Arabis turrita
Cardamine bulbifera
Lunaria rediviva
Campanulaceae
Campanula lanata
Caprifoliaceae
Lonicera xylosteum
Sambucus racemosa
Caryophyllaceae
Moehringia pendula
Silene lerchenfeldiana
Stellaria holostea
Stellaria nemorum
Viscaria vulgaris subsp. atropurpurea
Ericaceae
Bruckenthalia spiculifolia
Vaccinium myrtilus
Vaccinium vitis-idea
Euphorbiaceae
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Euphorbia amygdaloides
Mercurialis perennis
Fabaceae
Chamaecytisus hirsutus
Genista depressa
Trifolium medium subsp. balcanicum
Fagaceae
Fagus sylvatica
Quercus dalechampii
Geraniaceae
Geranium macrorhizum
Geranium robertianum
Guttiferae
Hypericum maculatum
Lamiaceae
Ajuga reptans
Lamium galeobdolon
Lamium maculatum
Oleaceae
Fraxinus ornus
Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Polygonaceae
Rumex acetosella
Ranunculus platanifolius
Ranunculaceae
Actaea spicata
Thalictrum aquilegifolium
Rosaceae
Aremonia agrimonoides
Fragaria vesca
Potentilla micrantha
Rosa pendulina
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia
Rubiaceae

Cruciata glabra
Galium aparine
Galium odoratum
Salicaceae
Populus tremula
Salix caprea
Scrophulariaceae
Digitalis viridiflora
Veronica chamaedrys s.l.
Veronica officinalis
Thymelaeaceae
Daphne mezereum
Tiliaceae
Tilia cordata
Ulmaceae
Ulmus glabra
Urticaceae
Urtica dioica
Violaceae
Viola dacica
Viola riviniana
Liliopsida
Juncaceae
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Liliaceae
Erythronium dens-canis
Lilium martagon
Ornithogalum kochii
Paris quadrifolia
Polygonatum verticillatum
Poaceae
Calamagrostis arundinaceae
Lerchenffeldia flexuosa
Poa nemoralis

Теренни проучвания на растенията – хигрофити
1.1.1. Маршрут – долината на река Мальовица (от местн. „Меча поляна“ по пътеката
до х. „Мальовица“ покрай река Мальовица).
1.1.2. Дати на проучване – 05 и 06.06.2015 г.
1.1.3. Списък с видове:
Polypodiophyta
Athyriaceae
Athyrium filix-femina
Magnoliophyta

Magnoliopsida
Apiaceae
Chaerophyllum hirsutum
Heracleum verticillatum
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Asteraceae
Cirsium appendiculatum
Boraginaceae
Myosotis scorpioides
Brassicaceae
Cardamine rivularis
Caryophyllaceae
Myosoton aquaticum
Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica
Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Polygonaceae
Rumex alpinus
Primulaceae
Primula farinosa
Soldanella chrysosticta
Ranunculaceae
Caltha laeta

Rosaceae
Geum coccineum
Salicaceae
Salix caprea
Saxifragaceae
Chrysosplenium alternifolium
Saxifraga rotundifolia
Saxifraga stellaris
Scrophulariaceae
Tozzia alpina
Violaceae
Viola biflora
Liliopsida
Cyperaceae
Carex nigra
Eriophorum latifolium
Iridaceae
Crocus veluchensis
Juncaceae
Luzula sylvatica

1.2.1. Маршрут – от местн. „Меча поляна“ по пътеката до Йончево езеро, пресичайки
Горна Прека река.
1.2.2. Дати на проучване – 07.06.2015 г.
1.2.3. Списък с видове:
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Heracleum verticillatum
Asteraceae
Cirsium appendiculatum
Boraginaceae
Myosotis scorpioides
Brassicaceae
Cardamine amara
Caryophyllaceae
Myosoton aquaticum
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Polygonaceae
Rumex alpinus
Primulaceae

Primula farinosa
Soldanella chrysosticta
Ranunculaceae
Caltha laeta
Rosaceae
Geum coccineum
Geum rivale
Salicaceae
Salix caprea
Saxifragaceae
Chrysosplenium alternifolium
Saxifraga rotundifolia
Liliopsida
Cyperaceae
Carex nigra
Iridaceae
Crocus veluchensis

1.3.1. Маршрут – от местн. „Меча поляна“ по пътеката до долината на Урдина река,
пресичайки река Мальовица.
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1.3.2.
1.3.3.

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“

Дати на проучване – 08.06.2015 г.
Списък с видове:

Polypodiophyta
Athyriaceae
Athyrium filix-femina
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Chaerophyllum hirsutum
Heracleum verticillatum
Asteraceae
Cirsium appendiculatum
Petasites albus
Brassicaceae
Cardamine amara
Cardamine rivularis
Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Polygonaceae

Rumex alpinus
Primulaceae
Soldanella chrysosticta
Ranunculaceae
Caltha laeta
Ranunculus flammula
Thalictrum aquilegifolium
Rosaceae
Geum coccineum
Geum rivale
Saxifragaceae
Chrysosplenium alternifolium
Saxifraga rotundifolia
Saxifraga stellaris
Liliopsida
Juncaceae
Luzula sylvatica

1.4.1. Маршрут – долината на река Благоевградска Бистрица от входа на НП „Рила“ по
пътя до х. „Македония“ и по пътеката на юг до езерата източно от връх Мерджика.
1.4.2. Дати на проучване – 19 – 22.06.2015 г.
1.4.3. Списък с видове:
Polypodiophyta
Athyriaceae
Athyrium filix-femina
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Chaerophyllum hirsutum
Heracleum verticillatum
Ligusticum mutellina
Asteraceae
Petasites albus
Tussilago farfara
Boraginaceae
Myosotis scorpioides
Brassicaceae
Cardamine amara
Cardamine rivularis
Caryophyllaceae
Cerastium cerastoides
Stellaria nemorum
Lamiaceae
Mentha longifolia

Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica
Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Polygonaceae
Rumex alpinus
Primulaceae
Primula deorum
Primula farinosa
Soldanella chrysosticta
Soldanella pusilla
Ranunculaceae
Caltha laeta
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Trollius europaeus
Rosaceae
Geum coccineum
Geum rivale
Rubus caesius
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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“

Saxifragaceae
Saxifraga rotundifolia
Saxifraga stellaris
Scrophulariaceae
Bartsia alpina
Scrophularia scopolii
Veronica beccabunga
Urticaceae
Urtica dioica
Liliopsida
Cyperaceae
Carex echinata
Carex nigra

Carex ovalis
Carex panicea
Carex serotina
Eriophorum latifolium
Iridaceae
Crocus veluchensis
Juncaceae
Luzula alpinopillosa
Luzula sudetica
Orchidaceae
Dactylorhiza cordigera
Gymnadenia frivaldskyana
Pseudorchis albida

1.5.1. Маршрут – стъпаловидния циркус на Седемте езера (от х. „Рилски езера“ по
пътеката до ез. Бъбрека и после надолу покрай езерата Близнака, Трилистника и
Рибното, през х. „Седемте езера“ до х. „Рилски езера“).
1.5.2. Дати на проучване – 25, 26, 28.06.2015 г.
1.5.3. Списък с видове:
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Ligusticum mutellina
Boraginaceae
Myosotis scorpioides
Brassicaceae
Cardamine rivularis
Subularia aquatica
Caryophyllaceae
Cerastium cerastoides
Gentianaceae
Gentiana pyrenaica
Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Polygonaceae
Pleuropteropyrum undulatum
Rumex alpinus
Primulaceae
Primula deorum
Primula farinosa
Soldanella chrysosticta
Soldanella pusilla
Ranunculaceae
Aconitum lycoctonum
Caltha laeta

Ranunculus aquatilis
Rosaceae
Geum coccineum
Saxifragaceae
Saxifraga rotundifolia
Saxifraga stellaris
Scrophulariaceae
Bartsia alpina
Veronica beccabunga
Veronica serpyllifolia
Violaceae
Viola biflora
Liliopsida
Cyperaceae
Carex bulgarica
Carex nigra
Eriophorum latifolium
Eriophorum vaginatum
Trichophorum caespitosum
Iridaceae
Crocus veluchensis
Juncaceae
Juncus alpinus
Juncus filiformis
Luzula sudetica
Orchidaceae
Gymnadenia frivaldskyana
Pseudorchis albida
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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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системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Poaceae
Alopecurus aequalis
Deschampsia caespitosa

Sparganiaceae
Sparganium angustifolium

1.6.1. Маршрут – Чанакгьолски циркус (от х. „Седемте езера“ по източната пътека по
билото към връх Харамията до Горно Чанакгьолско езеро).
1.6.2. Дати на проучване – 27.06.2015 г.
1.6.3. Списък с видове:
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Primulaceae
Primula deorum
Primula farinosa
Soldanella chrysosticta

Soldanella pusilla
Ranunculaceae
Ranunculus aquatilis
Liliopsida
Cyperaceae
Carex nigra
Trichophorum caespitosum
Iridaceae
Crocus veluchensis

1.7.1. Маршрут – крайпоточни влажни места покрай западния бряг на яз. „Белмекен“
(покрай пътя от южната стена до северната стена на язовира).
1.7.2. Дати на проучване – 01 – 02.07.2015 г.
1.7.3. Списък с видове:
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Asteraceae
Cirsium appendiculatum
Boraginaceae
Myosotis scorpioides
Brassicaceae
Barbarea balcana
Cardamine amara
Gentianaceae
Gentiana pyrenaica
Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica
Polygonaceae
Rumex alpinus
Primulaceae
Primula farinosa
Soldanella chrysosticta
Ranunculaceae
Caltha laeta
Rosaceae

Geum coccineum
Potentilla erecta
Saxifragaceae
Saxifraga rotundifolia
Saxifraga stellaris
Scrophulariaceae
Veronica serpyllifolia
Liliopsida
Cyperaceae
Carex nigra
Eriophorum latifolium
Juncaceae
Juncus conglomeratus
Luzula sudetica
Orchidaceae
Dactylorhiza cordigera
Gymnadenia frivaldii
Pseudorchis albida
Poaceae
Deschampsia caespitosa
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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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1.8.1. Маршрут – долината на река Марица (от границата на НП „Рила“ до х.
„Заврачица“ по черния път и пътеката край река Марица).
1.8.2. Дати на проучване – 03.07.2015 г.
1.8.3. Списък с видове:
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Heracleum verticillatum
Asteraceae
Cirsium appendiculatum
Doronicum columnae
Petasites albus
Telekia speciosa
Betulaceae
Alnus incana
Boraginaceae
Myosotis scorpioides
Brassicaceae
Cardamine amara
Cardamine rivularis
Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Polygonaceae
Rumex alpinus
Primulaceae
Primula farinosa
Soldanella chrysosticta
Ranunculaceae
Caltha laeta
Ranunculus platanifolius
Thalictrum aquilegifolium
Rosaceae

Geum coccineum
Salicaceae
Salix caprea
Saxifragaceae
Saxifraga rotundifolia
Saxifraga stellaris
Scrophulariaceae
Veronica beccabunga
Veronica serpyllifolia
Urticaceae
Urtica dioica
Violaceae
Viola biflora
Liliopsida
Cyperaceae
Carex canescens
Carex echinata
Carex nigra
Eriophorum latifolium
Eriophorum vaginatum
Juncaceae
Juncus filiformis
Luzula sudetica
Liliaceae
Veratrum album
Orchidaceae
Dactylorhiza cordigera
Gymnadenia frivaldii
Pseudorchis albida

1.9.1. Маршрут – районът на Мусаленските езера (от х. „Ястребец“ през х. „Мусала“
до Мусаленските езера).
1.9.2. Дати на проучване – 04.07.2015 г.
1.9.3. Списък с видове:
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Ligusticum mutellina
Brassicaceae
Cardamine rivularis

Gentianaceae
Gentiana pyrenaica
Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
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Polygonaceae
Rumex alpinus
Primulaceae
Primula deorum
Primula farinosa
Soldanella chrysosticta
Soldanella pusilla
Ranunculaceae
Caltha laeta
Ranunculus aquatilis
Saxifragaceae
Saxifraga rotundifolia
Saxifraga stellaris

Liliopsida
Cyperaceae
Carex nigra
Eriophorum vaginatum
Iridaceae
Crocus veluchensis
Juncaceae
Luzula alpinopillosa
Orchidaceae
Gymnadenia frivaldii
Poaceae
Deschampsia caespitosa

1.10.1. Маршрут – по черния път край водохващането от кантон „Нехтеница“ покрай
кантон „Поленица“ и по пътеката до Сухото езеро.
1.10.2. Дати на проучване – 08.07.2015 г.
1.10.3. Списък с видове:
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Heracleum verticillatum
Ligusticum mutellina
Asteraceae
Cirsium appendiculatum
Boraginaceae
Myosotis scorpioides
Brassicaceae
Cardamine rivularis
Caryophyllaceae
Cerastium cerastoides
Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica
Onagraceae
Epilobium anagalidifolium
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Polygonaceae
Rumex alpinus
Primulaceae
Primula farinosa
Soldanella chrysosticta
Ranunculaceae

Caltha laeta
Ranunculus aquatilis
Rosaceae
Geum coccineum
Potentilla erecta
Saxifragaceae
Saxifraga rotundifolia
Saxifraga stellaris
Violaceae
Viola biflora
Liliopsida
Cyperaceae
Carex canescens
Carex echinata
Carex nigra
Carex rostrata
Carex serotina
Juncaceae
Luzula alpinopillosa
Luzula sudetica
Liliaceae
Veratrum album
Orchidaceae
Pseudorchis albida

1.11.1. Маршрут – районът на Якорудски циркус (от кантон „Нехтеница“ до Мъртвото
езеро по черния път и по пътеката край река Голема Баненска).
1.11.2. Дати на проучване – 09.07.2015 г.
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1.11.3. Списък с видове:
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Heracleum verticillatum
Ligusticum mutellina
Asteraceae
Cirsium appendiculatum
Boraginaceae
Myosotis scorpioides
Brassicaceae
Cardamine amara
Cardamine rivularis
Caryophyllaceae
Cerastium cerastoides
Gentianaceae
Gentiana pyrenaica
Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica
Onagraceae
Epilobium nutans
Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Polygonaceae
Rumex alpinus
Primulaceae
Primula deorum
Primula farinosa
Soldanella chrysosticta
Ranunculaceae
Caltha laeta
Trollius europaeus
Rosaceae
Geum coccineum
Potentilla erecta

Sanguisorba officinalis
Salicaceae
Salix caprea
Salix silesiaca
Saxifragaceae
Saxifraga rotundifolia
Saxifraga stellaris
Scrophulariaceae
Bartsia alpina
Veronica beccabunga
Veronica serpyllifolia
Violaceae
Viola biflora
Liliopsida
Cyperaceae
Carex canescens
Carex echinata
Carex nigra
Eriophorum latifolium
Eriophorum vaginatum
Trichophorum caespitosum
Iridaceae
Crocus veluchensis
Juncaceae
Juncus filiformis
Juncus thomasii
Luzula alpinopillosa
Luzula sudetica
Liliaceae
Allium schoenoprasum
Orchidaceae
Dactylorhiza cordigera
Gymnadenia frivaldii
Pseudorchis albida
Poaceae
Deschampsia caespitosa

1.12.1. Маршрут – по черния път от кантон „Нехтеница“ до езеро Грънчар.
1.12.2. Дати на проучване – 10.07.2015 г.
1.12.3. Списък с видове:
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Heracleum verticillatum
Ligusticum mutellina
Asteraceae

Doronicum austriacum
Doronicum columnae
Boraginaceae
Myosotis scorpioides
Brassicaceae
Barbarea balcana
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Cardamine rivularis
Caryophyllaceae
Cerastium cerastoides
Gentianaceae
Gentiana pyrenaica
Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica
Onagraceae
Epilobium anagalidifolium
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Polygonaceae
Rumex alpinus
Primulaceae
Primula farinosa
Soldanella chrysosticta
Ranunculaceae
Caltha laeta
Ranunculus aquatilis
Ranunculus flammula
Rosaceae
Geum coccineum
Potentilla erecta
Saxifragaceae
Saxifraga rotundifolia

Saxifraga stellaris
Scrophulariaceae
Scrophularia scopolii
Veronica serpyllifolia
Urticaceae
Urtica dioica
Violaceae
Viola biflora
Liliopsida
Cyperaceae
Carex nigra
Carex rostrata
Eriophorum latifolium
Eriophorum vaginatum
Trichophorum caespitosum
Juncaceae
Juncus filiformis
Luzula sudetica
Liliaceae
Veratrum album
Orchidaceae
Gymnadenia frivaldii
Pseudorchis albida
Poaceae
Alopecurus aequalis

1.13.1. Маршрут – по черния път от х. „Семково“ до кантон „Вапата“ и по пътеката край
река Вапата до Вапски езера.
1.13.2. Дати на проучване – 11.07.2015 г.
1.13.3. Списък с видове:
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Heracleum verticillatum
Ligusticum mutellina
Asteraceae
Cirsium appendiculatum
Doronicum austriacum
Doronicum columnae
Petasites albus
Boraginaceae
Myosotis scorpioides
Brassicaceae
Barbarea balcana
Cardamine amara
Cardamine rivularis
Caryophyllaceae

Cerastium cerastoides
Myosoton aquaticum
Gentianaceae
Gentiana pyrenaica
Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica
Onagraceae
Epilobium nutans
Plantaginaceae
Plantago gentianoides
Polygonaceae
Rumex alpinus
Primulaceae
Primula deorum
Primula farinosa
Soldanella chrysosticta
Ranunculaceae
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Caltha laeta
Rosaceae
Geum coccineum
Potentilla erecta
Saxifragaceae
Saxifraga rotundifolia
Saxifraga stellaris
Scrophulariaceae
Tozzia alpina
Urticaceae
Urtica dioica
Violaceae
Viola biflora
Liliopsida
Cyperaceae
Carex canescens
Carex echinata
Carex nigra
Carex rostrata
Eriophorum latifolium
Eriophorum vaginatum
Trichophorum caespitosum
Iridaceae
Crocus veluchensis
Juncaceae
Juncus filiformis
Luzula sudetica
Liliaceae
Veratrum album
Orchidaceae
Gymnadenia frivaldii
Pseudorchis albida
Poaceae
Deschampsia caespitosa

490
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“

Раздел III „Фауна“
Безгръбначни животни
Автори: Христо Делчев, Милчо Тодоров, Здравко Хубенов
1. Анализ на наличната информация
Фаунистичното разнообразие на безгръбначните животни в НП Рила е оценено чрез
представителни в таксономично, фаунистично и консервационно отношение моделни
групи безгръбначни животни: Protozoa, Nematoda, Rotatoria, Tardigrada, Arachnida,
Crustacea, Мyriapoda, Insecta, Mollusca. Тези групи (или част от тях) се използват при
характеристиката на почти всички защитени територии в България и чужбина и са
използвани при изготвянето на План’01 (Делчев и кол. 2000; Хубенов и кол. 2000).
Събраната информация относно безгръбначните животни в НП Рила обхваща общо над
400 публикации, от които 102 са публикувани след 2000 година. Това представлява около
95% от специализираната литература за съответните групи установени на територията на
парка. Настоящите изследвания са насочени главно към актуализиране на информацията
за консервационно значимите видове от територията на парка и с допълването ѝ с нови
данни от проведените изследвания през последните години.
По литературни данни в НП Рила до момента са установени 4186 вида и подвида
безгръбначни животнси, от които 347 редки (стенотопни) вида, 280 ендемита, 261 реликта,
10 вида от Директивата за местообитанията (Дир. 92/43/ЕЕС), 44 вида от Червения списък
на застрашени видове на IUCN, 13 вида от приложенията на Бернската конвенция, 18 вида
защитени в България (ЗБР), 12 вида от Червената книга на Република България и 78 вида
включени в НСМБР. Видовете включени в екологичната мрежа НАТУРА 2000 в НП Рила са:
Euplagia quadripunctaria, Rosalia alpinа, Lucanus cervus, Morimus funereus, Euphydryas aurinia,
Cordulegaster heros, Licaena dispar, Paracaloptenus caloptenoides, Polyomatus eroides и
Austropotamobius torrentium (Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I”).
Анализът на информацията за безгръбначните животни в Национален парк Рила показва,
че:
Изследванията върху повечето групи безгръбначни животни обхващат дълъг период
от време, имат фрагментарен характер и не са достатъчно представителни;
Отделните райони в планината са все още неравномерно проучени във
фаунистично и екологично отношение;
Липсва информация за фенологията, поведението и хабитатните предпочитания на
видовете от разглежданите групи;
Около една трета от територията на парка може да се приеме за почти
неизследвана при повечето от групите. Това особено важи за резерватите в парка, а
познаването на тяхната безгръбначна фауна е от приоритетно значение за опазването на
биологичното разнообразие в България;
Изследванията са локализирани предимно по популярните туристически маршрути
между хижите или около тях;
При изследванията са използвани главно маршрутни методи, а почвените капани
тип Барбер и светлинните ловилки са прилагани само в редки случаи;
Съществуващата в дирекцията на НП Рила, фаунистична база данни не се ползва и
попълва с нови данни.
След 2000 година няма системни комплексни изследвания върху безгръбначната
фауна в НП Рила. Фрагментарни изследвания са извършвани главно в Института по
биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН и Националния природонаучен музей
– БАН.
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Нови и съвременни данни са получени вследствие завършилия през 2012 г. проект
на МОСВ, „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I”, но те засягат само целевите видове по Натура 2000. Актуална е
информацията получена от проучването на защитените зони Рила (BG0000495) и Рилски
манастир (BG0000496). В границите на НП Рила са установени 3 от видовете с по 1
находище: Euplagia quadripunctaria – поречието на р. Бели Искър, екопътеката;
Paracaloptenus caloptenoides – над с. Бистрица; Polyomatus eroides – х. Мальовица.
В рамките на проекта „Теренни проучвания и разпространение на видове / оценка на
състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза“, също има събрани
нови данни (2014 г.) за разпространението на индикаторни видове от списъка на НСМБР. На
територията на НП Рила от тях са установени общо 8 вида от групите: Gastropoda (1),
Crustacea (1), Coleoptera (3), Lepidoptera (1), Hymenoptera (2): Ancylus fluviatilis,
Austropotamobius torrentium, Calathus metallicus aeneus, Carabus violaceus azurescens,
Carabus convexus dilatatus, Euplagia quadripunctaria, Formica rufa и Formica lugubris
(находищата са от р. Благоевградска Бистрица, резерват Парангалица и р. Бели Искър).
При анализа на литературните данни са констатирани слабости и недостатъци, които
затрудняват извличането на равностойна информация при сравняване на отделните
територии: различна степен на проучване на различните таксони; недостатъчно
изследване на много групи в съответните райони; липса на точни находища за част от
съобщените видове; наличие на богата синонимия; остарели данни; липса на
обобщаващи проучвания за много групи; значителни разлики в броя на таксоните между
отделните райони; неизследвани територии; продължителен период на натрупване на
данни за повечето райони; преобладаване в последно време на екологичните
изследвания над фаунистичните; липса на информация за фенологията и хабитатните
предпочитания на видовете от разглежданите групи; оскъдни данни за различните типове
съобщества;
традиционно
подценяване
на
консервационното
значение
на
безгръбначните животни. Те водят до възникването на 4 проблема:
- Перманентно допълване на исторически съществуващ фаунистичен списък. Така
видовото разнообразие на даден район e по-голямо, отколкото е в действителност;
- Несъпоставимост на данните по време. Сравняването между два района най-често
е разграничено по време тъй като е невъзможно да се изследват едновременно всички
таксономични групи и територии;
- Непълно отразяване на антропогенното влияние, сукцесионните и ландшафтните
промени върху състава на съобществата. Така редица добре изследвани в миналото
райони вече са променени;
- Приоритетни изследвания в ограничен брой райони, обект на мониторинг,
природозащитно законодателство или инвестиционни интереси.
2. Методи
Проучваните райони са предварително избрани и съгласувани с Дирекцията на НП Рила и
с главните инспектори на съответните паркови участъци. Посетени са всичките 9 ПУ на НП
Рила, като във всеки един от тях са събирани теренни данни за безгръбначната фауна в 6 –
8 пробни точки. При събирането на данните са използвани определени маршрути
(трансекти), които пресичат планинната така че, обхващат всички височинни и растителни
пояси. При преминаването на трансектите се прилагат различни методи, с оглед да бъдат
обхванати най-добре различните местообитания и екосистеми в планината. Тези методи
се изразяват в:
- Събиране на фаунистичен материал чрез обръщане на камъни, паднали дървета,
пънове и други органични и неорганични обекти, представляващи потенциални
убежища на безгръбначни животни.
- Взимане на почвени и мъхови проби чрез почвена сонда или непосредствено
копаене. Пробите се обработват в момента или се екстрахират в лабораторна
обстановка чрез промиване или чрез апарати тип Tulgren.
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Пресяване на шума и почва, използва се сито с неголеми размери на отворите.
Така се хващат видове, които не могат да бъдат намерени под камъни или паднали
дървета.
- При събирането на водни организми се използва планктонен сак.
Събраните и детерминирани материали се консервират в 95 % алкохол и се
съхраняват в стъклени епруветки и банки.
-

По време на експедициите са направени множество снимки на установените видове,
проучваните райони и различни местообитания, както и на моменти от работата на
екипите на терена.
Камералната работа обхваща детерминирането до вид на събраните фаунистични
материали, вкарването на получените данни в база данни и тяхното анализиране.
3. Резултати
3.1. Таксономично богатство
Анализът на публикуваните литературни данни и резултатите от настоящите теренни
проучвания показват, че до момента на територията на НП Рила са установени 4186 вида
безгръбначни животни. Установените таксони принадлежат към 10 типа, 23 класа, 87
разреда и 469 семейства. В това число са включени 347 редки форми, 280 ендемита, 261
реликта, 10 вида от Директивата за местообитанията (Дир. 92/43/ЕЕС), 44 вида от Червения
списък на застрашени видове на IUCN, 13 вида от приложенията на Бернската конвенция,
18 вида защитени в България (ЗБР), 12 вида от Червената книга на Република България и 78
вида включени в НСМБР. Броят на видовете представлява около 15% от всичките 27 879 вида
безгръбначни животни, установени в България и около 60% от очакваните за парка 7000 вида
(Табл. 1).
За последните 15 години са настъпили известни подобрения в познанията ни за
безгръбначната фауна, както за цялата територия на страната така и за територията на НП
Рила. Въпреки че паркът все още не е проучен достатъчно добре и равномерно,
изследванията върху безгръбначните животни са се увеличили значително. За това
свидетелства фактът, че след 2000 г. от НП Рила са описани 16 нови за науката вида
безгръбначни животни: Паякообразни (Arachnida, Araneae) - 1; Еднодневки (Ephemeroptera)
– 1; Пеперуди (Lepidoptera) – 1; Двукрили (Diptera) - 11; Мекотели (Mollusca) – 2 вида. От
територията на парка са съобщени и 104 вида, нови за безгръбначната фауна на
България: Едноклетъчни (Protozoa) - 3 вида; Малочетинести червеи (Oligochaeta) – 5;
Еднодневки (Ephemeroptera) – 2; Водни кончета (Odonata) – 2; Твърдокрили (Coleoptera) –
10; Двукрили (Diptera) – 70; Охлюви (Mollusca, Gastropoda) – 12.
В сравнение с данните, включени в първия план за управление на НП Рила (2934 вида), към
настоящия момент са установени общо 4186 вида, т.е. богатството на таксони в парка се
е увеличило с 1252 вида (около 40%). Най-съществено са се подобрили познанията за
групите Diptera (от 227 на 640 вида), Lepidoptera (от 157 на 400), Coleoptera (от 668 на 873),
Hymenoptera (от 39 на 110) и др. Към безгръбначната фауна на парка са включени и
видове от някои слабопроучени или малобройни групи, които не са били обект на
изследвания в първия план за управление: Еднаквокрили (Homoptera) – 65; Олигохети
(Oligochaeta) – 22; Хлебарки (Blattaria) – 7; Ухолазки (Dermaptera) – 4; Камилки
(Raphidioptera); Голямокрили (Megaloptera) – 2 и Скорпионници (Mecoptera) – 4 вида.
Освен с увеличаване на броя на установените видове са се увеличили и познанията за
тяхното разпространение, като за повече от 450 вида са съобщени редица нови находища
от територията на НП Рила. Съществен принос в новия план за управление е извършената
синонимизация на много таксони съгласно последните промени в таксономията и
систематиката на редица групи (Protozoa, Araneae, Crustacea, Myriapoda, Ephemeroptera,
Orthoptera, Plecoptera, Coleoptera, Diptera и Mollusca). В резултат на това от списъка с
консервационно значимите таксони са извадени тези видове, които са синомизирани или
за които последните изследвания показват, че имат по-широко разпространение и не се
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отнасят към редките или ендемични видове, за каквито са били смятани преди това. В
същото време към този списък са добавени новоустановени видове, които се отнасят към
някоя от категориите на консервационно значимите видове.
Въпреки значително подобрените познания за безгръбначната фауна на НП Рила, трябва
да се отбележи, че степента на проученост на отделните групи и тяхното разпространение
в различните дялове на парка все още е твърде неравномерно. Най-добре проучени и с
най-богат видов състав са Мусаленското било и Мальовишко-Мечитското било, а найслабо проучени са Северното (Аризманишко) било и Отовишко-Кабулското било. През
последните години са се увеличили изследванията в районите на Рилецкото и Ибърското
било, поради което познанията за безгръбначната фауна на тези райони са значително
подобрени.
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Таблица 1
Фаунистично богатство и проученост на разглежданите групи безгръбначни животни в
Национален парк Рила
INVERTEBRATA
(безгръбначни животни)
Protozoa (едноклетъчни)
Nematoda (нематоди)
Rotifera (ротатарии)
Oligochaeta (олигохети)
Hirudinea (пиявици)
Tardigrada (тардигради)
Araneae (паяци)
Opiliones (опилиони)
Pseudoscorpiones
(лъжескорпиони)
Acari (акари, кърлежи)
Crustacea (ракообразни)
Myriapoda (многоножки)
Insecta (насекоми) - общо
 Ephemeroptera (еднодневки)
 Odonata (водни кончета)
 Orthoptera (правокрили)
 Blattaria (хлебарки)
 Dermaptera (ухолазки)
 Plecoptera (перли)
 Homoptera(еднаквокрили)
 Heteroptera (дървеници)
 Coleoptera (твърдокрили)
 Neuroptera (мрежокрили)
 Rhaphidioptera (камилки)
 Megaloptera (голямокрили)
 Mecoptera (скорпионници)
 Hymenoptera (ципокрили)
 Trichoptera (ручейници)
 Lepidoptera (пеперуди)
 Diptera (двукрили)
Mollusca (мекотели)
Общо

Видове в България

Видове в парка

1640
1020
265
148
27
40
1100
61

проученост
(%)
33
50
53
74
85
44
70
92

51

60

1

2

~3

1583
1060
245
~ 20139
116
68
225
16
7
108
1300
1050
~ 6000
115
14
3
7
~ 4000
250
2860
~ 4000
500
~ 27879

65
81
86
51
80
91
95
80
46
90
65
95
67
95
82
75
70
33
96
28
35
85
65

210
72
70
2742
47
15
75
7
4
63
65
350
873
50
7
2
4
110
95
400
~ 640
65
~ 4186

13
7
28
15
40
22
33
43
57
58
5
33
15
43
50
67
57
3
38
14
16
13
~ 15

~ 20
~ 80
60-70
~ 40
70-80
50-55
85-90
80-90
~ 80
75
15
60-70
50-70
90-95
75-85
~ 95
90-95
5-6
70-80
30-40
20-30
~ 80
50-60

брой

брой
410
86
109
22
3
20
290
21

процент от проученос
българските
т (%)
25
~ 50
8
~ 50
41
~ 80
15
~ 50
11
~ 60
50
~ 60
27
~ 50
34
~ 50

3.2. Консервационно значими видове
Опазването на застрашените популации от различните групи безгръбначни животни
изисква запазването на техните природни местообитания в ненарушен вид, а не защита
на отделните представители (Бернска конвенция). Установяването на консервационната
значимост на различните хабитати за успешното опазване на безгръбначната фауна се
извършва на базата на критериите (отбелязани в Бернската конвенция): видово и
популационно богатство и наличието на редки (стенотопни), ендемични, реликтни и
застрашени видове (включени в световни или европейски Червени книги).
Консервационното значение се определя според това каква част от популацията на
видовете присъства в Рила. При локалните ендемити 100% от популациите им са
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локализирани на територията на планината и те са от най-висока категория - световно
значение [W]. Към тази категория са включени и българските ендемити тъй като имат поограничено разпространение. Балканските ендемити и субендемити са разгледани към
таксоните от европейско значение [E]. Реликтните и редките форми (ако не принадлежат
и към някоя от другите категории) оформят групата с национално значение [N]. Данните се
осъвременяват според последните издания на IUCN Red List. Пълен списък на
консервационно значимите таксони безгръбначни животни в Национален Парк Рила е
даден в Приложение 1.
3.2.1. Редки (стенотопни) таксони
Към тази категория спадат таксони, обитаващи единични находища в малочислени
популации. В повечето случаи те са привързани към ограничен тип биотопи и изискват
специфични абиотични и биотични условия за живот. Всяка негативна промяна в климата,
замърсяване на околната среда и разрушаване на естествените местообитания могат да
бъдат фатални и да доведат до изчезване на видове в локален или ареален план.
Общо 347 таксона са приети за редки (стенотопни) на територията на парка Те са
разпределени в отделните групи както следва: Protozoa 34, Nematoda 14, Rotatoria 13,
Opiliones 6, Araneae 90, Crustacea 12, Myriapoda 12, Ephemeroptera 10, Odonata 1,
Orthoptera 5, Blattaria 2, Dermaptera 1, Plecoptera 11, Heteroptera 4, Coleoptera 14,
Neuroptera 9, Megaloptera 2, Mecoptera 1, Hymenoptera 9, Trichoptera 69, Lepidoptera 11
Diptera 11, Mollusca 6 (Приложения 1, 2; Таблица 2).
Процентът на редките видове е най-голям при ручейниците (Trichoptera) – 73%, където
значителен брой от видовете са стенобионтни хидробионти, привързани към условията на
чистите и студени планински водоеми и често имат ограничени ареали. Висок е процентът
и при паяците (Araneae) - 31%, където най-характерни примери са видовете Scotinotylus
alpigenus, Erigone pirini, Oreonetides glacialis, Araneoncus clivifrons, Metopobactrus orbelicus,
Mughiphantes lithoclasicolus Incestohantes annulatus, Improphantes improbulus, обитаващи
само най-високите части на алпийския пояс. При повечето от останалите групи процентът
на редките (стенотопни) таксони не надминава 10%, но при всички има характерни
видове, тясно привързани към опеределени хабитати в планината.
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HD (92/43/EEC); Натура 2000

Bern Convention

Защитени в България (ЗБР)

Червена книга на Р. България

НСМБР

16
3
19
6
10
1
15
4
112
21
20
9

IUCN Red List (Version 2015.2)

12
12
10
1
5
2
1
11
4
14
9
2
1
9
69
11
11

Глациални реликти

210
72
70
47
15
75
7
4
63
65
350
873
50
2
7
4
110
95
400
640

Преглациални реликти

-

Реликти - общо

-

Балкански ендемити

1

Български ендемити

34 14 8
13 90 20
6 5

Ендемити - общо

410
86
109
22
3
20
290
21

Локални ендемити

Protozoa (едноклетъчни)
Nematoda (нематоди)
Rotifera (ротатории)
Oligochaeta (олигохети)
Hirudinea (пиявици)
Tardigrada (тардигради)
Araneae (паяци)
Opiliones (опилиони)
Pseudoscorpiones
(лъжескорпиони)
Acari (акари, кърлежи)
Crustacea (ракообразни)
Myriapoda (многоножки)
Ephemeroptera (еднодневки)
Odonata (водни кончета)
Orthoptera (правокрили)
Blattaria (хлебарки)
Dermaptera (ухолазки)
Plecoptera (перли)
Homoptera (равнокрили)
Heteroptera (дървеници)
Coleoptera (твърдокрили)
Neuroptera (мрежокрили)
Megaloptera (гоямокрили)
Rhaphidioptera (камилки)
Mecoptera (скорпионници)
Hymenoptera (ципокрили)
Trichoptera (ручейници)
Lepidoptera (пеперуди)
Diptera (двукрили)

Редки видове

INVERTEBRATA
(безгръбначни животни)

Видове и подвидове

Таблица 2
Обобщени данни за консервационно значимите видове от разглежданите групи
безгръбначни животни в Национален парк Рила

2
1

6
17
1

3
3

30
10
-

7
2
-

23
8
-

-

-

-

-

1
-

13
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1
1
1
3
4
-

1
5
6
-

1
1
1
5
1
7
-

3
5
1
1
1
-

1
7
5
3
12
3
6
1
18
-

- 16 1
2 38 19 19 1
8 11 7 3 4
1 1 4
9
- 10 3
3 3
1
1 4 10 1
1
- 12 - 12 3 1 76 6 70 20 42 50 20 - 20 5
5
5
5
1 9 11 2
2
4 5 11 55 - 55 13
6 3
-

497

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“

Mollusca (мекотели)
Общо

65 6 11 3 5 3 2 2
8
1 2
4
418
347 280 34 123 123 261 39 222 44 10 13 18 12 78
6
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3.2.2. Ендемити
Към тази категория се разглеждат таксони, които не са разпространени извън
Балканския полуостров. Най-често се разделят на балкански (установени на
територията на повече от една балканска държава) и български (намерени в пределите
на България). Последните биват регионални (намерени в повече находища на даден
район) и локални (известни от едно ограничено находище). Ендемитите са важен
елемент с висока консервационна стойност при оценка на териториите и показват
уникалността на фауната.
Общият брой на ендемитите, установени в НП Рила е 280 (Приложения 1, 3; Таблица 2).
Те са разпределени в отделните групи както следва: Nematoda 8, Araneae 20, Opiliones
5, Acari 16, Crustacea 3, Myriapoda 19, Ephemeroptera 6, Orthoptera 10, Blattaria 1,
Plecoptera 15, Heteroptera 4, Coleoptera 112, Trichoptera 21, Lepidoptera 20, Diptera 9 и
Mollusca 11. Балканските (123) и българските (123) ендемити са значително повече в
сравнение с локалните, които са 34. Най-много ендемити са установени в групата на
твърдокрилите (Coleoptera) – общо 112, от които 20 са локални, 42 - български и 50 балкански. От другите по-добре проучени групи сравнително голям брой ендемити (1921) имат ручейниците (Trichoptera), пеперудите (Lepidoptera), паяците (Araneae) и
многоножките (Myriapoda). Най-много високопланински елементи са установени при
ендемитите на паяците (Araneae) (13). Процентът на ендемичните таксони от
безгръбначните животни (Invertebrata) не е малък (7 %) и определя Рила планина, като
център на видообразуване.
3.2.3. Реликти
Реликтната фауна е резултат на палеоклиматичните и палеогеографските промени от
терциера до наши дни. Реликтите имат висока консервационна стойност и придават
специфичност и уникалност на фауната. Значителна част от тях са и ендемити.
Произходът им е различен, поради което те са хетерогенна група – терциерни,
преглациални (монтанмедитерански и тропични) и кватернерни (интерглациални и
глациални). Повечето български реликти са концентрирани по високите планини и често
имат ареали от бореомонтанен, бореоалпийски и арктоалпийски тип, което се свързва
с глациален или интерглациален произход. Терциерните и преглациалните реликти са
концентрирани по-често в Южна и Източна България, в пещерите и рядко в орофитната
зона на планините.
Общият брой на реликтите, установени в НП Рила е 261 (Приложения 1, 4; Таблица 2). Те
са разпределени в отделните групи както следва: Rotifera 30, Araneae 10, Crustacea 38,
Myriapoda 7, Orthoptera 3, Plecoptera 1, Homoptera 12, Heteroptera 76, Coleoptera 20,
Neuroptera 5, Trichoptera 2, Lepidoptera 55 и Mollusca 2. Глациалните реликти са общо
222 и са значително повече от преглациалните - 39. Най-много реликти (преглациални 6,
глациални 70) са установени при хетероптерите (Heteroptera). Преглациалните
елементи са остатък от древната монтанмедитеранска фауна и са свързани с
иглолистния (Dimorphocoris fuscus, Dichrooscytus valesianus, Alloeonotus egregius,
Carpocoris melanocerus, Aradus erosus) и буковия (Trochiscocoris rotundatus, Dionconotus
neglectus) пояси. Глациалните реликтни видове са привързани главно към иглолистния
пояс и представляват предимно бореомонтанни видове, чиито основни ареали са в
Средна и Северна Европа. Много реликти (55), всичките глацални, са установени и при
пеперудите (Lepidoptera). Сравнително голям е броят на реликтите при ракообразните
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(Crustacea) - общо 38 (19 преглациални и 19 глациални) и при ротаториите (Rotifera) - 30
(7/23). При много групи безгръбначни не са установени реликтни форми.
3.2.4. Застрашени видове
Определените, като застрашени видове се включват в Световни или Европейски Червени
книги или регистри: IUCN Red List, Bern Convention (BC) Habitats Directive (HD). Към тази
категория се отнасят и видовете, включени в приложенията на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР), в Червената книга на Република България и в НСМБР. Такива видове
са установени и на територията на НП Рила и те са разпределени както следва:
Видове включени в “IUCN Red List of Threatened Species” (Version 2015.2)
Към тази категория от територията на НП Рила са установени общо 44 вида от 7 групи
безгръбначни животни, като най-много са представителите на пеперудите (Lepidoptera)
– 13, водните кончета (Odonata) – 9 и охлювите (Mollusca, Gastropoda) – 8.
Crustacea – Ракообразни
Astacidae
 Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) – DD
Odonata - Водни кончета
Lestidae
 Lestes barbarus (Fabricius, 1798) – LC
 Lestes dryas Kirby, 1890 – LC
 Lestes sponsa (Hansemann, 1823) – LC
Coenagrionidae
 Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - LC
 Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - LC
 Pyrrhosoma nymphula (Sulter, 1776) – LC
Cordulegastridae
 Cordulegaster heros Theischinger, 1979 – NT
Libellulidae
 Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) - LC
 Sympetrum meridionale (Selys, 1841) - LC
Orthoptera – Правокрили
Acrididae
 Isophya andreevae Peshev, 1981 – LC
 Isophya bureschi Peshev, 1959 - LC
 Isophya speciosa (Frivaldsky, 1867) – LC
Coleoptera – Твърдокрили
Carabidae
 Carabus intricatus Linnaeus, 1761 - NT
Cerambycidae
 Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 - VU
 Morimus funereus Mulsant, 1862 – NT
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 Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) - VU
Scarabaeidae
 Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – NT
Hymenoptera – Ципокрили
Formicidae
 Formica aquilonia Yarrow, 1955 – NT
 Formica lugubris Zetterstedt,1838 - NT
 Formica polyctena Förster, 1850 – NT
 Formica pratensis Retzius, 1783 – NT
 Formica rufa Linnaeus, 1761 – NT
Lepidoptera – Пеперуди
Hesperiidae
 Pyrgus cacaliae (Rambur, 1839) - LC
Papilionidae
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) - VU
Nymphalidae
 Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900 – LC
 Erebia gorge (Hübner, 1804) – LC
 Erebia melas (Herbst, 1796) – LC
 Erebia oeme (Hübner, 1804) – LC
 Erebia orientalis Elwes, 1900 – LC
 Erebia pronoe (Esper, 1780) – LC
 Erebia rhodopensis Nicholl, 1900 – LC
 Euphydryas cynthia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – LC
 Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) – NT
Lycaenidae
 Lycaena dispar (Haworth, 1802) - NT
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758) - NT
Gastropoda – Охлюви
Hydrobiidae
 Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857) - LC
 Bythinella walkeri Glöer & Georgiev, 2009 – DD
Physidae
 Physella acuta (Draparnaud, 1805) - LC
Lymnaeidae
 Galba truncatula (Müller, 1774) - LC
Planorbidae
 Ancylus fluviatilis Müller, 1774 - LC
 Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) - LC
Helicidae
 Helix albescens Rossmässler, 1839 - LC
 Helix pomatia Linnaeus, 1758 - LC
Видове включени в Дир. 92/43/ЕЕС и Натура 2000 в България
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От видовете в приложенията на Директивата за хабитатите (Дир. 92/43/ЕЕС) и в
мрежата Натура 2000 за територията на НП Рила са включени общо 10 вида от 5 групи
безгръбначни животни.
Crustacea – Ракообразни
Astacidae
 Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)
Odonata - Водни кончета
Cordulegastridae
 Cordulegaster heros Theischinger, 1979
Orthoptera – Правокрили
Acrididae
 Paracaloptenus caloptenoides (Brunner von Wattenwyl, 1861)
Coleoptera – Твърдокрили
Lucanidae
 Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Cerambyicidae
 Morimus funereus Mulsant, 1862
 Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Lepidoptera – Пеперуди
Arctiidae
 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Pieridae
 Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835)
Lycaenidae
 Lycaena dispar (Haworth, 1802)
Nymphalidae
 Euphydryas aurinia (Rottenburg, 1775)
Видове включени в Bern Convention - Приложения 2 и 3
Към тази категория от територията на НП Рила са установени общо 13 вида от 4 групи
безгръбначни животни.
Crustacea – Ракообразни
Astacidae
 Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) – Приложение 3.
Coleoptera – Твърдокрили
Lucanidae
 Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) - Приложение 3.
Cerambycidae
 Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 - Приложение 2.
 Morimus funereus Mulsant, 1862 – Приложение 2.
 Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) - Приложение 2.
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Scarabaeidae
 Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – Приложение 2.
Lepidoptera - Пеперуди
Papilionidae
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) - Приложение 2.
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) - Приложение 2.
 Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) - Приложение 2.
Lycaenidae
 Lycaena dispar (Haworth, 1802) - Приложение 2.
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758) - Приложение 2.
Nymphalidae
 Euphydryas aurinia (Rottenburg, 1775) - Приложение 2.
Gastropoda – Охлюви
Helicidae
 Helix pomatia Linnaeus, 1758 - Приложение 3.
Видове от закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
В Приложения 2, 3 и 4 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са включени общо
18 вида от 7 групи безгръбначни животни, срещащи се на територията на НП Рила.
Crustacea – Ракообразни
Astacidae
 Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) – Приложение 2.
Odonata - Водни кончета
Cordulegastridae
 Cordulegaster heros Theischinger, 1979 - Приложение 2, 3.
Orthoptera – Правокрили
Acrididae
 Paracaloptenus caloptenoides (Brunner von Wattenwyl, 1861) - Приложение 2, 3.
Coleoptera – Твърдокрили
Lucanidae
 Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) - Приложение 2, 3.
Cerambycidae
 Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 - Приложение 2, 3.
 Morimus funereus Mulsant, 1862 – Приложение 2.
 Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) - Приложение 2, 3.
Scarabaeidae
 Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – Приложение 2, 3.
Hymenoptera – Ципокрили
Formicidae
 Formica rufa Linnaeus, 1761 – Приложение 3.
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Lepidoptera – Пеперуди
Arctiidae
 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) - Приложение 2.
Papilionidae
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) - Приложение 3.
Nymphalidae
 Erebia rhodopensis Nicholl, 1900 – Приложение 3.
 Euphydryas aurinia (Rottenburg, 1775) - Приложение 2.
Lycaenidae
 Lycaena dispar (Haworth, 1802) - Приложение 2, 3.
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758) - Приложение 3.
 Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835) - Приложение 2, 3.
Gastropoda – Охлюви
Helicidae
 Helix lucorum Linnaeus, 1758 - Приложение 4.
 Helix pomatia Linnaeus, 1758 - Приложение 4.
Видове от Червената книга на Република България (12)
В новото издание на Червената книга на Република България (2015) са включени
общо 12 вида от 6 групи безгръбначни животни, срещащи се на територията на НП
Рила. Три от видовете са включени в категорията на критично застрашените видове, 4 са
в категорията застрашени видове, 4 са отнесени към уязвими видове и 1 е в групата на
слабо засегнатите видове.
Araneae - Паяци
Eresidae
 Eresus cinnaberinus (Oliver, 1789) (Eрезус) - VU
Ephemeroptera - Еднодневки
Rallidentidae
 Ameletus inopinatus Eaton, 1887 (Pеликтна еднодневка) – CR
 Metreletus balcanicus (Ulner, 1920) (Балканска еднодневка) - EN
Ephemeridae
 Ephemera vulgata Linnaeus, 1758 (Кафява еднодневка) - VU
Odonata - Водни кончета
Cordulegastridae
 Cordulegaster heros Theischinger, 1979 (Голямо ивичесто водно конче) - VU
Libellulidae
 Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) (Малко мъхово водно конче) – CR
 Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) (Скитащо плоско водно конче) - VU
Corduliidae
 Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) (Северно блестящо водно конче) - CR
 Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) (Метално блестящо водно конче) –
EN
Orthoptera - Правокрили
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Phaneropteridae
 Isophya andreevae Peshev, 1981 (Листокрил скакалец на Андреева) - EN
Coleoptera - Твърдокрили
Scarabaeidae
 Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Бръмбар отшелник) - EN
Lepidoptera - Пеперуди
Papilionidae
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) (Червен аполон) - LC
Индикаторни видове от списъка на Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие (НСМБР)
В Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие
(НСМБР) са включени общо 78 вида от 14 групи безгръбначни животни, срещащи се на
територията на НП Рила. С най-много видове са представени пеперудите (Lepidoptera) 18, паяците (Araneae) – 13 и твърдокрилите (Coleoptera) – 12 вида.
Araneae – Паяци
Nemesiidae
 Brachythele denieri (Simon, 1916)
Linyphiidae
 Lepthyphantes drenskyi Helsdingen, 1977
Araneidae
 Pardosa drenskii Buchar, 1968
 Pardosa incerta Nosek, 1905
Hahniidae
 Cryphoeca pirini (Drensky, 1921)
Amaurobiidae
 Coelotes drenskii Deltshev, 1990
Clubionidae
 Clubiona alpicola Kulczynski, 1882
Zodariidae
 Zodarion morosum Denis, 1935
 Zodarion pirini Drensky, 1921
Gnaphosidae
 Haplodrassus signifier (C. L. Koch, 1839)
Philodromidae
 Philodromus vagulus Simon, 1875
Thomisidae
 Tmarus piger(Walckenaer, 1802)
 Xysticus macedonicus Silhavy,1944
Opiliones - Опилиони
Phalangiidae
 Leiobunum rumelicum Silhavy, 1965
 Rilaena balcanica Silhavy, 1965
Nemastomatidae
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Paranemastoma radewi (Roewer, 1926)
Pyza bosnica(Roewer, 1919)

Pseudoscorpiones - Лъжескорпиони
Neobisiidae
 Neobisium carcinoides (Hermann, 1804)
Crustacea - Ракообразни
Astacidae
 Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)
Ephemeroptera - Еднодневки
Baetidae
 Baetis alpinus (Pictet, 1843)
 Baetis fuscatus (Linnaeus, 1761)
Ephemerellidae
 Ephemerella ignita (Poda, 1761)
 Ephemerella mucronata (Benggtsson, 1909)
Heptageniidae
 Ecdyonurus venosus (Fabricius, 1775)
 Rhithrogena iridina (Kolenati, 1839)
 Rhithrogena semicolorata (Curtis, 1834)
Odonata – Водни кончета
Lestidae
 Lestes dryas Kirby, 1890
 Sympecma fusca (Vander Linden, 820)
Cordulegastridae
 Cordulegaster heros Theischinger, 1979
Corduliidae
 Somatochlora metalica (Vander Linden, 1825)
Libellulidae
 Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)
Orthoptera - Правокрили
Tettigoniidae
 Psorodonotus fieberi (Frivaldszky, 1853)
Acrididae
 Oedipoda germanica (Latreille, 1804)
Plecoptera - Перли
Nemouridae
 Nemoura pirinensis Rauser, 1962
Coleoptera - Твърдокрили
Carabidae
 Calathus metalicus aeneus Putzeys, 1873
 Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
 Carabus convexus dilatatus Dejean, 1826
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 Carabus intricatus Linnaeus, 1761
 Carabus violaceus azurescens Dejean, 1826
 Procerus gigas (Creutzer, 1799)
Dytiscidae
 Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758
Lucanidae
 Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Scarabaeidae
 Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
Cerambycidae
 Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
 Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
 Morinus asper funereus (Mulsant, 1863)
Neuroptera - Мрежокрили
Myrmeleonidae
 Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798)
 Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767
Ascalaphidae
 Libelloides macaronius (Scopoli, 1765)
Hymenoptera - Ципокрили
Formicidae
 Formica aquilonia Yarrow, 1955
 Formica lugubris Zetterstedt,1838
 Formica polyctena Foerster, 1850
 Formica pratensis Retzius, 1783
 Formica rufa Linnaeus, 1761
 Formica transcaucasica Nasonov, 1989
Trichoptera - Ручейници
Rhyacophilidae
 Rhyacophila obtusa Klapalek, 1894
Lepidoptera - Пеперуди
Hesperiidae
 Cartherocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Papilionidae
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
 Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pieridae
 Colias caucasica balcanica Rebel, 1901
Nymphalidae
 Apatura iris (Linnaeus, 1758)
 Erebia otomana balcanica Rebel, 1904
 Erebia rhodopensis Nicholl, 1900
 Euphydryas aurinia (Rottenburg, 1775)
 Melitea trivia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
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 Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
Lycaenidae
 Lycaena dispar (Haworth, 1802)
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
 Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835)
 Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Arctiidae
 Arctia flavia (Fuessly, 1779)
 Chelis maculosa (Gerning, 1780)
 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Gastropoda - Охлюви
Hydrobiidae
 Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857)
Planorbidae
 Ancylus fluviatilis (Müller, 1774)
Helicidae
 Helix lucorum Linnaeus, 1758
 Helix pomatia Linnaeus, 1758
3.3
Видове, предмет на специални мерки
Всички регистрирани при теренните проучвания до момента видове се
характеризират с висока степен на естественост и типичност за съответните
местообитания и ниска степен на рядкост и уязвимост. Територията на парка в
настоящите си граници е достатъчна за оптималното съществуване на популациите на
консервационно значимите видове безгръбначни животни. Изключение в това
отношение е поточният рак (Austropotamobius torrentium), който не е установен в
границите на НП Рила, а само в по-ниските участъци на планината под 1400 м.н.в. (р.
Черни Искър при с. Маджаре, р. Благоевградска Бистрица при с. Бистрица, р.
Джубрена при с. Клисура).
3.4
Идентифицирани заплахи за популациите и техните местообитания
В някои речни участъци се наблюдава негативно влияние върху функционирането на
речните системи, в резултат на водохващания за питейни нужди, които в определени
периоди не пропускат водни количества в участъците на реките под тях (напр. р. Бели
Искър, р. Леви Искър, р. Голяма Баненска). Тези съоръжения заедно с МВЕЦ-овете
фрагментират реките и възпрепятстват поддържането на жизнени популации на водните
безгръбначни животни и тяхното естествено разселване.

Заплаха

Въздействие

Засегнати
обекти
(местообитания,
видове)

Мерки
преодоляване

за
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Заплаха

Въздействие

съоръжения

3.5

фрагментация

Засегнати
обекти
(местообитания,
видове)

Мерки
преодоляване

Повечето
представители
сладководната
фауна

Необходимо е да
се
следи
за
спазване
на
изискването
при
изграждането
на
водни съоръжения
да се осигурява
непрекъснато
преминаване
на
достатъчно
вода
през
рибните
проходи

на

за

Предложения за мерки за подобряване състоянието на популациите

Препоръчва се мониторинг на състоянието на популациите на всички видове, включени в
екологичната мрежа НАТУРА 2000 и на индикаторните видове от списъка на НСМБР.
Рила планина е територия със значително фаунистично богатство. Това се потвърждава
и от видовото разнообразие на моделните групи безгръбначни животни: Protozoa,
Nematoda, Rotatoria, Tardigrada, Arachnida, Crustacea, Мyriapoda, Insecta, Mollusca. Те
са важни и представителни в таксономично, фаунистично и консервационно
отношение и служат за оценка на фаунистичното разнообразие на безгръбначните
животни в НП Рила.
Анализът на събраната информация, засягаща безгръбначните животни в НП Рила
показва, че отделните райони в планината са все още неравномерно проучени във
фаунистично и екологично отношение. Липсва информация за фенологията,
поведението и хабитатните предпочитания на видовете от разглежданите групи. Няма
информация за различните типове хабитати. В повечето случаи, данните са съвсем
оскъдни и засягат само някои растителни ценози. Около една трета от територията на
парка може да се приеме за почти неизследвана при повечето от групите. Това
особено важи за резерватите в парка, а познаването на тяхната безгръбначна фауна е
от приоритетно значение за опазването на биологичното разнообразие в България.
Необходимо е провеждането на системни и комплексни изследвания на
безгръбначната фауна населяваща територията на НП Рила, както и мониторинг на
състоянието на популациите на всички видове, включени в екологичната мрежа НАТУРА
2000 и на индикаторните видове от списъка на НСМБР.
4.

Екологична оценка

Уязвимост
С висока степен на уязвимост са съобществата в съседство с туристическите хижи
поради високо рекреационно натоварване, водещо до неблагоприятни явления,
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включително и ерозия от засилен туристически поток. Има риск от противозаконно
застрояване и засаждане на декоративни неместни видове около хижите.
Уязвими във висока степен от прекомерна паша, утъпкване и ерозия са тревните
съобщества в безлесните територии, разположени около кошари, места за водопой и
прокари.
С висока степен на уязвимост от антропогенно въздействие е троглобионтната и
троглофилната фауна. Троглобионтите и троглофилите са много чувствителни към наймалките изменения на условията в пещерите.
Сладководните екосистеми (извори, потоци, реки, езера, торфища и мочури) са
уязвими при въздействия, които водят до промяна на водния режим и замърсяване на
водите. Най-чувствителните хидробионти са кренофилните гастроподи от семейство
Hydrobiidae. Техните биотопи се унищожават при каптирането на водоизточници.
С висока степен на уязвимост е безгръбначната фауна в резултат на засушаване,
причинено от водохващания във водосборите на високопланинските реки, свързано с
промяна на хигрофилните и мезохигрофилните местообитания.
Безгръбначната фауна е уязвима от пресушаване
микропонижения с високи подпочвени води.

на

мочурища,

езерца

и

Хидробионтните форми са твърде чувствителни към всяка антропогенна дейност,
свързана със замърсяване на водата, промяна в речните системи или други изменения
на местообитанията.
Силно уязвими са малките изолирани популации от реликтен и рефугиален тип. Като
уязвими трябва да се разглеждат всички локални ендемити, част от редките видове и
старите реликти (ако имат ограничено разпространение).
Общо степента на уязвимост при популациите на консервационно значимите елементи
от безгръбначната фауна в Рила е висока.
Рядкост
С висока степен по този показател трябва да се отбележат популациите на видовете,
които се срещат у нас само в Рила. Причина за тяхната рядкост е силно изразената им
стенотопност.
Това е достатъчно да се определи висока степен на рядкост при популациите на много
групи безгръбначни животни.
Много редки, заемащи неголеми площи, са постоянните дистрофни езера, езерца и
локви, алкалните извори, мочурите, блатата и торфищата.
Много редки са някои локални ендемити, за които паркът е значим при опазване на
популациите им.
Естественост
В парка няма интродуцирани безгръбначни животни, обособили популации. Всички
установени видове са автохтонни. Известна част от тях са възникнали в специфичните за
Рила формообразуващи центрове и придават висока уникалност на фауната.
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Това определя висока степен на естественост при популациите от безгръбначни
животни в Рила.
С висока степен на естественост са ландшафтите в резерватите.
С висока степен на естественост по произход (над 80%) са горските съобщества в
парка, в сравнение с горските територии на национално и европейско ниво.
Паркът представлява естествен комплекс от 5 растителни пояса със специфични
съобщества.
Типичност
Популациите на безгръбначните животни образуват типични съобщества за различните
хабитати в карстовите и силикатни терени в планината.
Независимо че подобни съобщества обитават подобни хабитати и в други наши
планини, определяме степента на типичност при популациите на повечето групи
безгръбначни животни в Рила като висока.
Паркът има висока степен на типичност за планинските силикатни скални ландшафти и
трогови долини, които се обитават от специфична фауна.
В и около планинските глациални езера и влажни зони съществуват съобщества с
висока степен на типичност и уникалност.
Размери
Размерите на парка осигуряват необходимите предпоставки за опазване на
естествените екосистеми и природните процеси, протичащи в тях и изпълнение на
природозащитните му функции като защитена територия.
Общата площ на резерватите в голяма степен спомага за опазването на образците от
естествени екосистеми, включващи характерни и забележителни диви растителни и
животински видове и местообитанията им.
Разнообразие
В територията на парка групата на безгръбначните животни включва около 16% от
видовете, установени в България.
Като се има предвид, че общата проученост на безгръбначната фауна в планината не
надхвърля 60%, разнообразието от таксони може да се прецени като високо. Реално
процентите и степента ще се окажат по-високи след пълното проучване на парка.
Паркът е основен елемент от Общоевропейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” в
България.
Голямо е разнообразието от природни местообитания. Повечето от тях имат Европейска
или Национална природозащитна значимост.
Паркът е един от основните убежища (рефугиуми) на аркто-алпийски елементи във
високите планини на южната част на Европа;
От безгръбначната фауна са установени 4186 вида.
Ендемичните форми са 280 вида. От тях 123 вида са балкански, 123 вида са български и
34 вида са локални ендемити.
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Паркът е формообразуващо огнище за растения и безгръбначни животни.
Паркът е екологичен коридор, способстващ обмена, разпространението и връзката на
видовете от планините в тази част на Балканския полуостров.
Паркът е една от трите защитени територии с висока степен на естественост (около 70%
от територията е заета от естествени екосистеми).
Паркът включва голям брой типове природни местообитания.
Стабилност
В литературата липсват данни за стабилността на популациите на безгръбначните
животни в парка. Ориентировъчни сведения в това направление е възможно да се
получат само от по-новите публикации, в които понякога става дума за броя на
намерените екземпляри и постоянното присъствие на определени видове. Поради
естествения характер на съобществата и ограниченото антропогенно натоварване
популациите на видовете, представени с висока численост, са стабилни. Редките
изолирани популации трудно се поддават на отчитане и на практика липсват данни за
тяхната стабилност в наличната литература.
Сегашното ниво на проучване на безгръбначната фауна в парка не позволява реална
преценка на стабилността на популациите за повечето видове.
Относително по-ниска стабилност е възможна при пасищата в резултат на прекомерен
брой пасящи животни, което води до загуба на растителни видове около кошарите,
прокарите и местата за водопой, почвена ерозия и нитрофилизация.
Значително понижена е стабилността на съобществата около големите ски зони.
5. Екологична оценка
1.21.1. Уязвимост
СТЕПЕНИ: + - ниска
ВИД

СТЕПЕН

ФАУНА
Безгръбначни

++

++ - средна

+++ - висока

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ
Уязвими
във
висока
степен
от
прекомерна паша, утъпкване и ерозия са
тревните
съобщества
в
безлесните
територии, разположени около кошари,
места за водопой и прокари.
С висока степен на уязвимост от
антропогенно
въздействие
е
троглобионтната и троглофилната фауна.
Троглобионтите и троглофилите са много
чувствителни към най-малките изменения на
условията в пещерите.
Сладководните екосистеми (извори, потоци,
реки, езера, торфища и мочури) са

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ МЕРКИ
Препоръча
се
мониторинг
на
състоянието на
популациите на
консервационно
значимите
видове.
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уязвими при въздействия, които водят до
промяна на водния режим и замърсяване
на водите. Най-чувствителните хидробионти
са кренофилните гастроподи от семейство
Hydrobiidae.
Техните
биотопи
се
унищожават
при
каптирането
на
водоизточници.
С
висока
степен
на
уязвимост
е
безгръбначната фауна в резултат на
засушаване, причинено от водохващания
във водосборите на високопланинските
реки, свързано с промяна на хигрофилните
и мезохигрофилните местообитания.
Безгръбначната фауна е уязвима от
пресушаване на мочурищата, езерца и
микропонижения с високи подпочвени води.
Хидробионтните
форми
са
твърде
чувствителни
към
всяка
антропогенна
дейност, свързана със замърсяване на
водата, промяна в речните системи или
други изменения на местообитанията.
Силно уязвими са малките изолирани
популации от реликтен и рефугиален тип.
Като уязвими трябва да се разглеждат
всички локални ендемити, част от редките
видове и старите реликти (ако имат
ограничено разпространение).
Общо степента на уязвимост при
популациите на консервационно значимите
елементи от безгръбначната фауна в Рила е
висока.
1.21.2. Рядкост
СТЕПЕНИ: + - ниска
ВИД

СТЕПЕН

ФАУНА
Безгръбначни +++

++ - средна

+++ - висока

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ
С висока степен по този показател трябва да
се отбележат популациите на видовете,
които се срещат у нас само в Рила. Причина
за тяхната рядкост е силно изразената им
стенотопност.
Това е достатъчно да се определи висока
степен на рядкост при популациите на много
групи безгръбначни животни.
Много редки, заемащи неголеми площи, са

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ МЕРКИ
Мониторинг
на
популациите на
консервционно
значимите видове
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постоянните дистрофни езера, езерца и
локви, алкалните извори, мочурите, блатата и
торфищата.
Много редки са някои локални ендемити, за
които паркът е значим при опазване на
популациите им.
На територията на НП Рила са установени 44
вида от 7 групи безгръбначни животни,
включени в Червения списък на IUCN. По тези
критерии най-много са представителите на
пеперудите (Lepidoptera) – 13, водните
кончета (Odonata) – 9 и охлювите (Mollusca,
Gastropoda) – 8.
1.21.3. Естественост
СТЕПЕНИ:
ВИД

+ - ниска
СТЕПЕН

ФАУНА
Безгръбначни +++

++ - средна

+++ - висока
НЕОБХОДИМОСТ
МЕРКИ

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

ОТ

В
парка
няма
интродуцирани Не са необходими
безгръбначни
животни,
обособили
популации. Всички установени видове са
автохтонни. Известна част от тях са
възникнали в специфичните за Рила
формообразуващи
центрове
и
придават
висока
уникалност
на
фауната.
Това определя висока степен на
естественост
при
популациите
от
безгръбначни животни в Рила.
С висока степен на естественост са
ландшафтите в резерватите.
С висока степен на естественост по
произход (над 80%) са горските
съобщества в парка, в сравнение с
горските територии на национално и
европейско ниво.
Паркът
представлява
естествен
комплекс от 5 растителни пояса със
специфични съобщества.

1.21.4. Типичност
СТЕПЕНИ:

+ - ниска

++ - средна

+++ - висока
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ВИД

СТЕПЕН

ФАУНА
Безгръбначни +++

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ
Популациите на безгръбначните животни образуват типични
съобщества за различните хабитати в карстовите и силикатни
терени в планината.
Независимо че подобни съобщества обитават подобни
хабитати и в други наши планини, определяме степента на
типичност при популациите на повечето групи безгръбначни
животни в Рила като висока.
Паркът има висока степен на типичност за планинските
силикатни скални ландшафти и трогови долини, които се
обитават от специфична фауна.
В и около планинските глациални езера и влажни зони
съществуват съобщества с висока степен на типичност и
уникалност.

1.21.5. Размери
СТЕПЕНИ:

+ -

недостатъчни

ВИД

СТЕПЕН

ФАУНА
Безгръбначни

+++

+++ - достатъчни

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ ПРОМЯНА
В ГРАНИЦИТЕ НА
РЕЗЕРВАТА

Размерите на парка осигуряват Не
необходимите предпоставки за опазване
на
естествените
екосистеми
и
природните процеси, протичащи в тях и
изпълнение на природозащитните му
функции като защитена територия.
Общата площ на резерватите в
голяма степен спомага за опазването на
образците от естествени екосистеми,
включващи характерни и забележителни
диви растителни и животински видове и
местообитанията им.

1.21.6. Биологично разнообразие
СТЕПЕНИ:

+ -

недостатъчни

+++ - достатъчни

ВИД

СТЕПЕН

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

ФАУНА
Безгръбначни

++

В територията на парка групата на безгръбначните
животни включва около 16% от видовете, установени в България.
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Като се има предвид, че общата проученост на
безгръбначната фауна в планината не надхвърля 60%,
разнообразието от таксони може да се прецени като високо.
Реално процентите и степента ще се окажат по-високи след
пълното проучване на парка.
Паркът е основен елемент от Общоевропейската
екологична мрежа “НАТУРА 2000” в България.
Голямо е разнообразието от природни местообитания.
Повечето от тях имат Европейска или Национална
природозащитна значимост.
Паркът е един от основните убежища (рефугиуми) на
аркто-алпийски елементи във високите планини на южната
част на Европа;
От безгръбначната фауна са установени 4186вида.
Ендемичните форми са 280 вида. От тях 123 вида са
балкански, 123 вида са български и 34 вида са локални
ендемити.
Паркът е формообразуващо огнище за растения и
безгръбначни животни.
Паркът е екологичен коридор, способстващ обмена,
разпространението и връзката на видовете от планините в тази
част на Балканския полуостров.
Паркът е една от трите защитени територии с висока
степен на естественост (около 70% от територията е заета от
естествени екосистеми).
Паркът
включва
голям
брой
типове
природни
местообитания.
1.21.7. Стабилност и нестабилност
СТЕПЕНИ:
стабилни

+ - ниска степен или нестабилни

ВИД

СТЕПЕН

ФАУНА
Безгръбначни

+++

++ - средна

+++ - висока степен или

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ МЕРКИ

В литературата липсват данни за Не
стабилността
на
популациите
на необходими
безгръбначните
животни
в
парка.
Ориентировъчни
сведения
в
това
направление е възможно да се получат
само от по-новите публикации, в които
понякога става дума за броя на намерените
екземпляри и постоянното присъствие на
определени видове. Поради естествения
характер на съобществата и ограниченото
антропогенно натоварване популациите на
видовете, представени с висока численост,

са
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са стабилни. Редките изолирани популации
трудно се поддават на отчитане и на
практика
липсват
данни
за
тяхната
стабилност в наличната литература.
Сегашното ниво на проучване на
безгръбначната фауна в парка не позволява
реална преценка на стабилността на
популациите за повечето видове.
Относително по-ниска стабилност е
възможна при пасищата в резултат на
прекомерен брой пасящи животни, което
води до загуба на растителни видове около
кошарите, прокарите и местата за водопой,
почвена ерозия и нитрофилизация.
Значително понижена е стабилността на
съобществата около големите ски зони.

Организмови групи/местообитания
Национално
Фауна
Безгръбначни
Риби
Земноводни и влечуги
Птици
Бозайници - прилепи
Бозайници без прилепи

+
+
+
+
+
+

Значение
Европейско

Световно

+

+

+

+

+
+

+
+
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РИБИ
Автор Тихомир Стефанов
1. Анализ на наличната информация
Първите, макар и откъслечни данни за ихтиофауната на Рила могат да бъдат намерени
в трудовете на Дренски (1921, 1922, 1926) и Ковачев (1921, 1922). По-късно Шишков (1939,
1940) и Дренски (1951) дават редица данни за разпространението на рибите в България,
като засягат и тези, обитаващи разглеждания район. Шишков (1939) дори описва нов
подвид за науката от Горното Рибно езеро – Salmo trutta macroptera. Михайлова (1965)
публикува информация за ихтиофауната на Рилска река, но само в нейното долно
течение, извън границите на Парка. Изследвания върху възрастовия състав и темпа на
нарастване на балканската пъстърва в пъстървовата зона на реките Искър, Места и
Джерман са проведени от Янков и Живков (1988). Данни за възрастовия състав и
нарастването на лешанката в яз. Бели Искър и ез. Грънчар са публикувани от RaikovaPetrova & Zivkov (1996). Първото пълно проучване върху ихтиофауната на глациалните
води в Рила е проведено от Райкова-Петрова (2000). В работата по литературни данни
са публикувани общо 10 вида за района, като от тях само 4 са установени по време на
полевите проучвания, както следва:
Salmo cf. trutta (Балканска пъстърва) – установен в Рибни езера, Леденото
езеро, ез. Грънчар, реките Черни, Леви и Бели Искър, р. Мальовица, р. Бистрица
Oncorhynchus mykiss (Дъгова пъстърва) – установен по литературни данни
Salvelinus fontinallis (Сивен) – установен по литературни данни
Thymallus thymallus (Липан) – установен по литературни данни
Phoxinus phoxinus (Лешанка) – установен в ез. Грънчар, р. Бели Искър и яз. Бели
Искър
Barbus petenyi (Черна мряна) – установен в реките Леви Искър и Мальовица
Barbus cyclolepis (Маришка мряна) – установен по литературни данни
Alburnoides bipunctatus (Говедарка) – установен по литературни данни
Barbatula barbatula (Обикновен гулеш) – установен по литературни данни
Cottus gobio (Главоч) – установен в реките Черни, Леви и Бели Искър и р.
Мальовица
2. Методи
Предварително са избрани и съгласувани набор от пунктове (станции) за
пробонабиране, които обхващат всички водосбори на основните реки на територията
на НП „Рила” и някои езера. Станциите за проучване на ихтиофауната на Парка са
общо 17, разположени на реки и 18 на високопланински езера.
Проучването в реките е съобразено със стандарт EN 14011, Water quality – Sampling of
fish with electricity. Пробонабиранията са извършени в светлата част от денонощието,
като е използвана стратегия на „газене”. На всяка изследвана станция е прокаран
трансект с дължина 50 м и ширина 2,5 м, в близост до единия от двата бряга, като
пробовземането е извършено срещу течението.
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След улавянето й, рибата беше поставяна временно в пластмасови съдове с вода.
Всички екземпляри са определяни на място и измервани тегловно и линейно. След
преминаването на електронаркозата рибите са връщани обратно във водата – в подълбоки участъци със спокойно течение.
По време на теренната работа беше използвано следното оборудване:
- Електрофишер тип „раница” на фирмата HANS GRASSL.
- Електронна везна с точност до 1 гр.
- Линийка с точност до 1 мм.
- Кофи и съдове за съхранение на уловената риба
- Аератор за обогатяване на водата, в която се съхраняват уловените риби с
кислород
Освен данни за видовия състав на рибните популации, се събират и количествени данни
за изчисляване на плътността на популациите и оценка на екологичното състояние на
реките чрез базираните на риби индекси (БРИ)
Рибната фауна на високопланинските езерата се проучва само до ниво видов състав,
тъй като те често са дълбоки, а водите им са с много ниска електропроводимост, което
обезмисля използването на електрофишер.
Използвани са следните методи:
- Окомерни наблюдения за наличието на риби
- Улов с кеп от бреговата ивица и във обраствания с макрофити
- Ехолот за отчитане наличието на риби, воден по повърхността на водата с
помощта на рибарска въдица
- Анкетен метод сред риболовци, паркови служители и местни хора
- Риболов с въдица
3. Резултати
3.1. Таксономично богатство
По време на теренната работа във водоемите на НП „Рила” бяха установени следните 7
вида риби:
 Балканска пъстърва (Salmo cf. trutta / Salmo sp.) – обитава някои от
високопланинските езера, където е зарибена, както и реките от Дунавския
водосбор на НП „Рила”, където естествения ѝ произход и таксономичната ѝ
принадлежност са неясни. Среща се и в някои от останалите реки от
Егейския водосборен басейн вследствие на зарибявания.
 Македонска пъстърва (Salmo macedonicus) – установена е в реките от
водосборите на р. Струма и р. Места. Таксономичния ѝ статус не е напълно
изясенен.
 Американска (дъгова) пъстърва (Oncorhynchus mykiss) – Интродуциран вид. В
границите на Парка е установена само в Мусаленските езера.
 Сивен (Salvelinus fontinalis) – Северноамерикански вид, установен само в
някои от високопланинските езера и р. Марица, където е зарибен.
 Главоч (Cottus gobio) – Обитава само водосбора на р. Искър на територията
на НП „Рила”.
 Лешанка (Phoxinus phoxinus) – Установена е в някои високопланински езера в
границите на Парка. Таксономичното положение на вида в страната не е
напълно изяснено. Вероятно вида е зарибен във водоемите на Парка.
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Обикновен гулеш (Barbatula barbatula) – Установен само в яз. Бели Искър,
където вероятно е зарибен.

Част от видовете, публикувани в литературните източници не бяха установени по време
на теренните проучвания, проведени през 2015 г. В Таблица 1 е посочено
таксономичното положение на всички установени до момента видове на територията
на НП „Рила” – общо 11 вида. Това представлява около 8 % от цялата сладководна
ихтиофауна на страната, която наброява общо 142 вида. Три вида от тях не са типични
за ихтиофауната на страната, а са интродуцирани – сивен, липан и дъгова пъстърва.
Един вид (Salmo macedonicus) е ендемичен за Балканския полуостров.

Вид

Таблица 1. Видов състав на ихтиофауната в НП „Рила”.
Установен
нас

от

Установен
литературни
данни

Сем. Шаранови (Cyprinidae)
Phoxinus phoxinus (Лешанка)
+
Barbus petenyi (Черна мряна)
Barbus cyclolepis (Маришка мряна)
Alburnoides bipunctatus (Говедарка)
Сем. Гулеши (Nemacheilidae)
Barbatula barbatula (Обикновен гулеш)
+
Сем. Пъстървови (Salmonidae)
Salmo cf. trutta / Salmo sp. (Балканска пъстърва)
+
Salmo macedonicus (Македонска пъстърва)
+
Oncorhynchus mykiss (Дъгова пъстърва)
+
Salvelinus fontinalis (Сивен)
+
Сем. Липани (Thymallidae)
Thymallus thymallus (Липан)
Сем. Главочи (Cottidae)
Cottus gobio (Главоч)
+

по

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3.2. Консервационно значими видове
От установените до момента 11 вида на територията на НП „Рила” общо 3 са включени в
приложенията на Директивата за хабитатите – два вида в Приложение 2 (Barbus petenyi и
Cottus gobio) и един вид в Приложение 5 (Barbus cyclolepis). Съответно същите видове
фигурират и в Приложение 2 на ЗБР. Общо 5 вида са включени в Червената книга, като
един от тях е в категорията „Критично застрашен” (Cottus gobio) и един в категорията
„Уязвим” (Barbatula barbatula). Един вид е ендемичен за Балканския полуостров – Salmo
macedonicus. Обобщена информация за природозащитния статус на ихтиофауната
на НП „Рила” е поместена в Таблица 2.
Таблица 2. Природозащитен статус на ихтиофауната в НП „Рила”.
Species
Произход
IUCN
HD 92/43
Red List
Сем. Шаранови (Cyprinidae)

ЗБР

ЧК
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Species

Произход

IUCN
Red List
LC

HD 92/43

ЗБР

ЧК

Phoxinus phoxinus
Unclear
Alburnoides bipunctatus
Native
DD
Barbus cyclolepis
Native
LC
V
2
DD
Barbus petenyi
Native
LC
II
2
DD
Сем. Nemacheilidae
Barbatula barbatula
Unclear
LC
VU
Сем. Salmonidae
Salmo cf. trutta
Unclear
LC
Salmo macedonicus
Endemic
DD
Oncorhynchus mykiss
Introduced
Salvelinus fontinalis
Introduced
Сем. Thymallidae
Thymallus thymallus
Introduced
Сем. Cottidae
Cottus gobio
Native
LC
II
2
CR
Легенда:
IUCN Red List: Червен списък на световно застрашените животни; Категории: LC – нисък
риск; DD – липса на данни
ЧК: Червена книга на България; Категории: CR – критично застрашен; VU - уязвим; DD –
липса на данни
ЗБР: Закон за биологичното разнообразие, Приложение 2
Произход: Introduced – интродуциран вид; Native – автохтонен вид; Endemic – ендемичен
вид; Unclear – вид с неясен статут
HD 92/43: II, V – Видове в Приложения II и V на Директива 92/43, които изискват
приоритетно съхранение на техните местообитания в съответствие с Приложение 2 от
Закона за биологичното разнообразие
Общо 4 от установените в границите на НП „Рила” видове риби са обект на
Националната система за мониторинг на биоразнообразието (НСМБР). Това са
Alburnoides bipunctatus (Говедарка), Barbus cyclolepis (Маришка мряна), Salmo cf. trutta
(Балканска пъстърва), в т. ч. и Salmo macedonicus (Македонска пъстърва), както и Cottus
gobio (Главоч). Трябва да се отбележе, че два от тях не бяха установени по време на
теренните проучвания в Парка през 2015 г., а именно говедарката и маришката мряна.
3.3. Видове, предмет на специални мерки
Един от установените в Парка видове риби е ендемичен за Балканския полуостров –
Македонска пъстърва (Salmo macedonicus) и един е включен в категорията „Критично
застрашен” на Червената книга – Главоч (Cottus gobio). За тези два вида е необходимо
предприемане на специални мерки за тяхното опазване: строга охрана и пълна
забрана на риболова в техните местообитания, абсолютна забрана на каквито и да
било зарибителни мероприятия в тях, както и провеждане на редовен мониторинг върху
състоянието на техните популации. Тези мерки са разгледани допълнително и в т. 3. 5. на
настоящия доклад.
3.4. Идентифицирани заплахи за популациите и техните местообитания
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Като цяло, в границите на НП „Рила” състоянието на рибните популации е добро, с
изключение на някои речни участъци, намиращи се на границата им, които са
обезрибени (напр. река Белишка под Семково). Негативно влияние върху
функционирането на речните системи имат водовземните съоръжения на „Язовири и
каскади”, които обикновено са без рибен проход и не пропускат водни количества в
реките под тях (напр. река Голяма Баненска на границата на НП „Рила”). Тези
съоръжения заедно с МВЕЦ-овете фрагментират реките, създават обезводнени речни
участъци и пречат на естествените миграции и разселването на рибите. Дори и
новопостроени МВЕЦ-ове като този на р. Черна Места, не осигуряват преминаването на
достатъчно вода през рибния проход. Макар и повечето от тези съоръжения да са извън
защитените територии или на границата им, те представляват пряка заплаха за рибните
популации на НП „Рила”.
Други установени заплахи на територията на Парка са неконтролираният риболов
(бракониерството) и нерегламентираната и необоснована научно практика на
зарибяване във водоемите на Парка. Негативно влияние върху ихтиофауната има и
замърсяването на реките и езерата в туристическите райони на Парка, както и
неконтролираното бивакуване в района на някои от езерата.
В Таблица 3 са обобщени всички заплахи върху ихтиофауната в границите на НП
„Рила”.
Таблица 3. Заплахи за ихтиофауната в НП „Рила”.
Засегнати
обекти
Заплаха
Въздействие
(местообитания,
видове)
Изграждане на
напречни
прегради, които
не
могат
да
Строителство на бъдат
Местните
хидротехнически
преодолени
от пъстървови
съоръжения
рибите и така популации
прекъсват
техните
естествени
миграции

Водовземане

Драстично
спадане
на
водното ниво в
реките.

Местните
пъстървови
популации;
gobio

Cottus

Мерки
преодоляване

за

Изграждане
на
рибни
проходи.
Забрана
за
строителство
на
допълнителни
съоръжения.

Осигуряване
на
минимално
допустим
воден
отток
за
поддържане
на
биологичното
разнообразие
в
реките.
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Заплаха

Въздействие

Засегнати
обекти
(местообитания,
видове)

Мерки
преодоляване

Нерегламентиран
риболов

Пряко
унищожаване на
ихтиофауната.

Местните
пъстървови
популации

Регламентиране
на
любителския
риболов
в
границите
на
Парка.

Зарибяване
с
неместни видове

Негативно
влияние
върху
местните
популации.

Местните
пъстървови
популации

Забрана
за
зарибяване
с
неместни видове.

Замърсяване
водите

Унищожаване на
местообитанията
на рибите или
намаляване на
тяхната
пригодност

Всички
представители
ихтиофауната

Ограничаване на
замърсяването
в
границите
на
Парка. Забрана за
къмпингуване
около водоемите в
Парка.

на

на

за

3.5. Предложения за мерки за подобряване състоянието на популациите
На база на съществуващите литературни източници, както и работата по настоящата
задача и натрупания през годините опит, предлагаме следните препоръки за опазване,
поддържане и възстановяване на популациите на македонската пъстърва (Salmo
macedonicus) и главоча (Cottus gobio) във водоемите на територията на НП „Рила”:
Премахване на съществуващи изкуствени напречни прегради, където е
възможно. Изграждане на ефективни рибни проходи на всички останали
изкуствени миграционни бариери.
-

Ограничаване на нерегламентирания риболов на територията на Парка.
Пълна забрана за зарибяване с чужди видове риби (дъгова пъстърва, сивен,
липан и др.). Тези зарибявания са в нарушение на Закона за биологичното
разнообразие, Закона за защитените териториии и извън целите на НП „Рила”.

-

Забрана за зарибяване със стерилизиран зарибителен материал (напр.
триплоиди на балканската пъстърва). Подобно зарибяване противоречи на
целите на защитената територия и е напълно неуместно.
Въвеждане на забрана за зарибяване на реките в Парка, притежаващи
жизнени популации от местни пъстърви и главоч. В тези реки популациите са
способни да се самовъзпроизвеждат и самовъзстановяват, дори след
различни по характер нарушения. В такива реки зарибяването може да
доведе до кръстосване, обедняване на генофонда или въвеждане на
чуждоземни гени, хибридизация и унищожаване на местните видове риби.

-
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Обособяване на 4 основни водосборни района, на територията на Парка, в
които да се провежда самостоятелна програма за поддържане и
възстановяване на местната пъстърва:
1) Водосборен район на река Искър (включва всички притоци на
река Искър на територията на Парка, от който и да било порядък);
2) Водосборен район на река Струма (включва всички притоци на
река Струма на територията на Парка, от който и да било порядък);
3) Водосборен район на река Места (включва всички притоци на
река Места на територията на Парка, от който и да било порядък);
4) Водосборен район на река Марица (включва всички притоци на
река Марица на територията на Парка, от който и да било порядък);
Тези 4 водосборни района се причисляват към двата основни водосборни
басейна на територията на парка:
I. Дунавски
(Черноморски)
водосборен
басейн
(обхваща
водосбора на р. Искър);
II. Егейски (Беломорски) водосборен басейн (обхваща водосборите
на Марица, Места и Струма).
Зарибителният материал за всеки един от 4-те водосборни района трябва
да произхожда от съответния район (напр. зарибителният материал за
водосборния район на река Струма трябва да произхожда от жизнена
донорна популация на местни пъстърви от река Струма или нейни
притоци). Това е най-важният принцип, който трябва да бъде спазван при
прилагането на дейностите по възстановяване и подпомагане на
пъстървовите популации в Парка. В рибовъдните стопанства у нас, с много
малки изключения, НЕ може да се намери зарибителен материал с местен
произход, тъй като обичайна практика в тях е да се закупува зарибителен
материал или хайвер от Западна и Централна Европа, за да се
„опресняват” гените на маточните стада. За целта трябва да се добиват
полови продукти от полово зрели риби в дивата среда и след тяхното
издояване и изкуствено оплождане, да бъдат заложени за доотглеждане в
условията на рибовъдно стопанство. Използването на полово зрели риби за
размножаване, произхождащи от локалните за всяка река популации, е
много съществен момент при опазването на генетичното разнообразие на
балканската пъстърва. Полученото потомсто се зарибява само във
водосборния район, от който произхождат производителите! Другата
възможност е директна транслокация (преместване) на определен брой
разновъзрастови риби от една река в друга (спадащи към един и същ
водосборен район) или от един речен участък в друг.
Абсолютно недопустимо е „смесване” на водосборните райони, както и
на двата водосборни басейна. При никакви обстоятелства не бива да се
нарушава това правило!
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Таксономичната принадлежност на автохтонните пъстърви у нас все още не
е напълно изяснена. Популярното схващане, че реките в страната ни се
обитават само от балканската пъстърва (Salmo trutta) намира все повече
опровержения в научнаата литература. Популациите на местните пъстърви в
реките от Дунавския водосборен басейн и тези от Беломорския водосборен
басейн принадлежат към различни видове. Поради това съхраняването на
местните популации е от ключово значение за изясняването на този въпрос в
бъдеще.
Провеждане на 5 годишно проучване и мониторинг на главоча и местната
пъстърва на територията на НП „Рила”, като в този период трябва да се
преустановят всякакви зарибителни дейности. Целта е да се установи статуса
на всяка пъстървова популация, да се направят генетични изследвания на
пъстървите в отделните реки и да се предложи конкретна възстановителна
програма за всеки един речен участък с изчезнали местни риби, както и да
се оцени размера и потенциала на популациите от главоч в Парка.

4. Екологична оценка
1.21.1. Уязвимост
СТЕПЕНИ: + - ниска
ВИД
Риби

++ - средна

+++ - висока

СТЕП
ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ
ЕН
++ Ихтиофауната на
Парка е уязвима
от
изграждането на хидротехнически съоръжения,
интензивно водовземане и нерегламентиран
риболов.

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ МЕРКИ
Изграждане на
рибни проходи.
Забрана
за
строителство
на
допълнителни
хидротехническ
и съоръжения.
Осигуряване на
минимално
допустим воден
отток
за
поддържане на
биологичното
разнообразие в
реките.
Регламентиран
е и контрол на
любителския
риболов

1.21.2. Рядкост
СТЕПЕНИ: + - ниска

++ - средна

+++ - висока
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СТЕП
ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ
НЕОБХОДИ
ЕН
МОСТ ОТ МЕРКИ
+ От 11 вида, установени в Парка, един вид е Предприемане
балкански ендемит и пет вида са включени в на мерки за
Червената книга.
опазване
на
отделните
видове.

1.21.3Естественост
СТЕПЕНИ:

+- ниска++- средна+++ - висока

ВИД

СТЕП
ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ
НЕОБХОДИМОС
ЕН
Т ОТ МЕРКИ
+ Ихтиофауната в Парка се характеризира със
сравнително ниска степен на естественост. От 11
установени вида, 3 са интродуцирани и статуса
на други 3 е неясен. Най-вероятно и те са
изкуствено разселени в границите на Парка.

Риби

1.21.4. Типичност
СТЕПЕНИ:

+- ниска++- средна+++ - висока

ВИД

СТЕП
ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ
ЕН
++ Сравнително висока степен на типичност на местните видове.
Всички са характерни за горните течения на реките и
глациалните езера. Основните типове водоеми според
Рамковата Директива за водите, които се явяват местообитания
на отделните видове са планинските реки от тип R2 и R3, както и
глациалните езера от тип L1.

Риби

1.21.5. Размери

СТЕПЕНИ:
ВИД

+-недостатъчни+++ - достатъчни
СТЕП
ЕН

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ
ПРОМЯНА
ГРАНИЦИТЕ
РЕЗЕРВАТА

ОТ
В
НА
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++ Територията на Парка в настоящите си граници
е достатъчна за оптималното съществуване на
популациите на местните видове риби

1.21.6. Биологично разнообразие и консервационно значение

СТЕПЕНИ:
ВИД
Риби

+- ниска++- средна+++ - висока
СТЕП
ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ
ЕН
+ По време на теренните проучвания е установен един вид,
приоритетен за опазване от мрежата Натура 2000 – главоч (Cottus
gobio). Популацията на вида в границите на Парка представлява
повече от 10 % от националната популация на вида.

1.21.7. Стабилност и нестабилност
СТЕПЕНИ:
ВИД

ФАУНА
Риби

+- ниска степен или нестабилни++- средна+++ - висока степен или стабилни
СТЕП
ЕН

+

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ
ОТ
МЕРКИ

Популациите на отделните видове риби са в Виж т. 3.4. от
относително стабилно състояние и са слабо доклада.
повлияни от антропогенен натиск
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ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ
Автори: Симеон Луканов, Добрин Добрев
1.Анализ на наличната информация
Данни за херпетофауната на Рила могат да се намерят в 48 научни труда. Повечето от
тях не са фокусирани конкретно върху Рила, а само съобщават отделни находища за
някои видове в планината. Изключение представляват пет публикации, които засягат
конкретни части от Рила, както следва: Beron et al. (2000) разглеждат херпетофауната
на НП „Рила“ и прилагат таблица от типа присъствие/отсъствие на видовете в отделните
участъци на парка, но без да посочват конкретни находища; Beshkov & Stoyanov (2000)
разглеждат земноводните в ледниковите езера в планината, описвайки и конкретни
находища; Стоев (2003) разглежда накратко херпетофауната на ПП „Рилски
манастир“, но с няколко изключения, не посочва конкретни находища на видове; Peshev
et al. (2005) и Tzankov et al. (2011) представят данни за хоризонталното и вертикалното
разпространение на земноводните и влечугите във водосбора на Рилска река, като
картират находищата по UTM-мрежа 10x10 km и дават географски координати за някои
от тях.
Според данните в прегледаната литература херпетофауната на Рила включва общо 32
вида, от които 12 вида земноводни (4 вида от разред Caudata и 8 вида от разред Anura)
и 20 вида влечуги (3 вида от разред Testudines, 9 вида от подразред Lacertilia и 8 вида от
подразред Serpentes).
Територията на НП „Рила“ обхваща само високите части на планината и както би
следвало да се очаква, броят на видовете земноводни и влечуги в нея е значително помалък от този в Рила, като цяло. В плана за управление на НП „Рила“ (от 2001 г.) са
посочени 9 вида земноводни и 10 вида влечуги: Salamandra salamadnra, Ichtyosaura
alpestris, Lissotriton vulgaris, Bombina variegatа, Hyla arborea, Bufo bufo, Bufotes viridis,
Pelophylax ridibundus, Rana temporaria, Anguis fragilis, Lacerta agilis, L. viridis, Podarcis
muralis, P. erhardii, Zootoca vivipara, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix natrix,
Vipera berus. В работата на Beron et al. (2000) освен същите 20 вида се споменава и
Rana graeca, по-късно намерена и от Peshev et al (2005) и Tzankov et al (2011). Според
данните от по-късните публикации се включват още следните видове: Ablepharus kitaibelii
(Peshev et al 2005, Pulev & Sakelarieva 2011, Tzankov et al 2011), Darevskia praticola (Peshev
et al 2005, Tzankov et al 2011), Dolichophis caspius (Peshev et al 20005, Tzankov et al 2011),
Emys orbicularis (Peshev et al 2005, Tzankov et al 2011), Natrix tesellata (Peshev et al 2005,
Naumov et al 2011, Tzankov et al 2011), Testudo graeca (Peshev et al 2005, Tzankov et al
2011), Testudo hermanni (Peshev et al 2005, Tzankov et al 2011), Vipera ammodytes (Peshev
et al 2005, Pulev & Sakelarieva 2011, Tzankov et al 2011).
В рамките на „НАТУРА 2000“ за периода 2011-2012г. на територията на парка е
осъществено картиране на земноводни и влечуги, при което не са установени различни
от изброените по-горе видове.
На територията на парка не са осъществявани популационни изследвания върху
земноводните и влечугите.
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Общо за всички видове, съобщените находища, които могат да бъдат коректно
картирани в UTM-мрежа 10x10 km, попадат в 21 квадрата. Повечето от установените
находища попадат в западните части на парка, но като цяло наличните данни са
сравнително малко и са необходими допълнителни проучвания на цялата територия.
Липсват публикации за конкретни заплахи за херпетофауната на НП „Рила“. В отчета на
ДНП Рила за изминалата 2014г. обаче са установени общо 139 констативни нарушения,
сред които 36 случая на незаконна сеч, 3 на бивакуване и огън, 25 на
нерегламентирана паша и 8 на замърсяване. Тази антропогенна намеса би могла да
повлияе отрицателно върху качеството на хабитатите, обитавани от земноводните и
влечугите. Повечето от нарушенията са установени в сектор „Север“, от което може да
се заключи, че северната част на парка е по-уязвима откъм отрицателно антропогенно
въздействие. Като положителна тенденция може да се отбележи многократно
намалелия брой регистрирани нарушения в сравнения с предишни години – за 2013
напр. те са били 28350, сред които 7410 незаконна сеч, 2153 бивакуване и огън, 625
нерегламентирана паша и 5282 на замърсяване. Отново повечето са установени в
сектор „Север“, като въпросът доколко траен може да бъде евентуалният им
отрицателен ефект върху херпетофауната трябва да се изясни с посещения на терен.
2.Методи
Трансекти: в зависимост от конкретните условия на мястото се определя найподходящият трансект с дължина не по-малка от 2 км. Регистрират се всички открити
чрез директно наблюдение индивиди: възрастни, субадулти и ювенилни, както и
намерени яйца, ларви и съблекла. Включва и отчитане на прегазени на пътя животни.
Капани: използва се за установяване наличието на тритони в даден водоем. Капаните се
залагат вечерта и се преглеждат на сутринта; ако това не е възможно, може да се
заложат и по друго време на деня, като трябва да престоят във водата поне 3-4 часа.
Залагат се хоризонтално, като отворите им трябва да са изцяло потопени във водата.
Ръчни мрежи: използва се за улов на тритони и други земноводни във водоеми, където не
може да бъдат заложени капани. Дъното на водоема периодично се тралира с ръчната
мрежа, като същевременно се гледа и за животни в близките 1-2 метра.
3.Резултати
3.1.Таксономично богатство
Теренните проучвания до момента не са установили нови за парка видове от описаните
в литературата; за някои видове (алпийски тритон) са установени нови находища. На
територията на парка са представени 50% от известните в България видове земноводни и
46% от известните в България видове влечуги. Зоогеографското разпределение на
видовете в парка е по Stoyanov et al. (2011) и е както следва:
За земноводните: европейски (40%), евро-малоазиатски (20%), балкански (20%),
централно-балкански (10%), южно-източноевропейски (10%).
За влечугите: балкански (28%), балкано-малоазиатски (22%), евро-малоазиатски (17%),
европейски (11%), южно-балкански (11%), централно-източноевропейски (6%), балканокавказки (5%).
Клас

Разред

Семейство

Вид

Българско име
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Клас

Разред

Семейство

Caudata

Salamandridae

Bombinatoridae

Вид
Ichthyosaura
alpestris*
Lissotriton vulgaris
Salamandra
salamandra*
Bombina variegatа

Българско име
Алпийски тритон
Обикновен тритон
Дъждовник
Жълтокоремна
бумка
Кафява
крастава
жаба
Зелена
крастава
жаба
Дървесница
Голяма водна жаба

Bufo bufo
Amphibia

Bufonidae
Anura

Hylidae

Ranidae

Scincidae
Anguidae

Lacertidae

Reptilia

Colubridae

Viperidae
Emydidae
Testudines

Bufotes viridis
Hyla arborea
Pelophylax
ridibundus
Rana graeca
Rana temporaria*

Гръцка водна жаба
Планинска
водна
жаба
Късокрак гущер
Слепок
Горски гущер
Ливаден гущер
Зелен гущер
Стенен гущер
Македонски гущер
Живороден гущер
Медянка
Голям стрелец
Смок мишкар
Жълтоуха водна змия
Сива водна змия
Пепелянка
Усойница
Обикновена блатна
костенурка
Шипобедрена
костенурка
Шипоопашата
костенурка

Ablepharus kitaibeli
Anguis fragilis*
Darevskia praticola
Lacerta agilis*
L. viridis
Podarcis muralis
P. erhardii
Zootoca vivipara*
Coronella austriaca
Dolichophis caspius
Zamenis longissimus
Natrix natrix
Natrix tesellata
Vipera ammodytes
Vipera berus*
Emys orbicularis
Testudo graeca

Testudinidae
Testudo hermanni
*-потвърдени от настоящите теренни прочувания
3.2 Консервационно значими видове
Вид
ДМ
ЗБР
ЧК
IUCN
CITES
Amphibia
Bombina variegatа

II,IV

II,III

-

LC

-

НСМБР
-

е/р
-

М
реки,
потоци,
блата, локви
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Вид
Bufo bufo

-

ДМ

ЗБР
III

-

ЧК

IUCN
LC

CITES
-

-

НСМБР
-

е/р

Bufotes viridis

IV

III

-

LC

-

-

-

Hyla arborea
Ichthyosaura
alpestris
Lissotriton vulgaris
Pelophylax
ridibundus
Rana graeca

IV

II,III

-

LC

-

-

-

М
гори с блата/езера
ливади
с
блата/езера
гори с блата/езера

-

II,III

VU

LC

-

да*

р

блата и езера

-

III

-

LC

-

-

-

V

IV

-

LC

-

-

-

-

III

-

LC

-

да

-

Rana temporaria

V

II,IV

-

LC

-

-

р

блата и езера
всички
типове
водоеми
реки и потоци
планински гори и
ливади

Salamandra
salamandra

-

III

-

LC

-

-

-

влажни гори

-

поляни край гори

-

-

поляни край гори

-

поляни край гори

-

-

ливади с храсти
блата, канали, реки
ливади
с
редки
храсти
ливади
с
редки
храсти
блата, реки, влажни
зони
реки и езера
скалисти терени и
сипеи
скалисти терени
ливади с храсти
ливади с храсти
скалисти терени с
храсти
влажни
гори
и
поляни
ливади с храсти

Reptilia
Ablepharus
kitaibelii
Anguis fragilis
Coronella
austriaca
Dolichophis caspius
Emys orbicularis

-

IV

III

-

LC

-

-

III

-

-

-

IV

III

-

-

-

IV
II,IV

III
II,III

-

LR/nt

-

Lacerta agilis

IV

-

-

-

-

Lacerta viridis

IV

-

-

-

-

Natrix natrix

IV

-

-

LR/lc

-

Natrix tessellata

IV

-

-

-

-

-

-

Podarcis erhardii

IV

-

-

-

-

-

е

Podarcis muralis
Testudo graeca
Testudo hermanni

IV
II,IV
II,IV

II,III
II,III

EN
EN

VU
VU

II
II

-

Vipera ammodytes

IV

IV

-

LC

-

да*
да*
-

Zamenis longissimus

IV

III

-

LC

-

-

-

-

-

Zootoca vivipara
III
LC
да*
р
ДМ – Директива за местообитанията
ЗБР – Закон за биологичното разнообразие
ЧК – Червена книга
IUCN – International Union for Conservation of Nature
CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
НСМБР – Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие
е/р – ендемити/реликти
М – местообитания
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* - приоритетен вид по НСМБР
3.3. Видове, предмет на специални мерки
Няма видове, подлежащи на специално наблюдение.
3.4. Идентифицирани заплахи за популациите и техните местообитания

Заплаха

Въздействие

огнища

опасност
пожари

от

Засегнати
обекти
(местообитания,
видове)

Мерки
преодоляване

поляни с храсти и
гори

по-строг контрол

за

3.5. Предложения за мерки за подобряване състоянието на популациите
Някои от водоемите, в които се среща алпийският тритон, са с временен
характер. Състоянието на популациите на вида може да се подобри с мерки за
поддържане и възстановяване на неговите местообитания (вдълбочаване, укрепване на
диги).
4. Екологична оценка
1.21.1. Уязвимост
СТЕПЕНИ: + - ниска
ВИД

СТЕП
ЕН

ФАУНА
Земноводни
и влечуги

++ - средна

+++ - висока

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

+ Херпетофауната не е уязвима.

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ МЕРКИ
Препоръчва се
мониторинг на
състоянието на
популациите

1.21.2. Рядкост
СТЕПЕНИ: + - ниска
ВИД
ФАУНА
Земноводни
и влечуги

СТЕП
ЕН

++ - средна

+++ - висока

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ МЕРКИ

++ В парка са установени два вида, оценени като Препоръчва се
уязвими спрямо критериите на IUCN, както и мониторинг на
един, оценен като уязвим в ЧК
състоянието на
популациите
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1.21.3 Естественост
СТЕПЕНИ:

+ - ниска

ВИД

++ - средна

СТЕП
ЕН

ФАУНА
Земноводни и
влечуги

+++ - висока

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИМОС
Т ОТ МЕРКИ

+++ Херпетофауната в парка се характеризира с Препоръчва се
висока степен на естественост
мониторинг на
състоянието на
популациите

1.21.4. Типичност
СТЕПЕНИ:

+ - ниска

ВИД

СТЕП
ЕН

ФАУНА
Земноводни и
влечуги

++ - средна

+++ - висока

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

+++ Херпетофауната на парка е с висока степен на типичност

1.21.5. Размери

СТЕПЕНИ:

+ -

ВИД

ФАУНА
Земноводни и
влечуги

недостатъчни

СТЕП
ЕН

+++ - достатъчни
ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

++ Парковата територия в настоящите си граници е
достатъчна за оптималното съществуване на
популациите на повечето видове земноводни и
влечуги

НЕОБХОДИ
МОСТ
ПРОМЯНА
ГРАНИЦИТЕ
ПАРКА

ОТ
В
НА

Включване
на
територии
от
ниските части на
планината
ще
осигури повече
оптимални
територии
за
сухоземните
костенурки

1.21.6. Биологично разнообразие и консервационно значение
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СТЕПЕНИ:

+ - ниска

ВИД

++ - средна

СТЕП
ЕН

ФАУНА
Земноводни и
влечуги

+++ - висока

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

+++ В парка са установени уязвими в световен/национален мащаб
видове, както и приоритетни по НСМБР, като общият брой видове е
показател за високо биологично разнообразие

1.21.7. Стабилност и нестабилност
СТЕПЕНИ:
стабилни
ВИД

+ - ниска степен или нестабилни

СТЕП
ЕН

++ - средна

+++ - висока степен или

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ
ОТ
МЕРКИ

ФАУНА
Земноводни и +++ Популациите са в стабилно състояние, не са Препоръчва
влечуги
повлияни от антропогенен натиск
се
мониторинг
на
състоянието
на
популациите

5. Литература
Ангелов, П., Б. Калчев. 1961. Земноводните в сбирките на природонаучния музей Пловдив. – Природа и знание, 14(2): 18-21.
Белчева, Р., П. Петков, И. Кехеайов. 1989. Цитогенетични и изоензимни изследвания върху
два вида гущери от род Lacerta - Lacerta vivipara Jacq. и Lacerta muralis Laur.
(Reptilia, Lacertidae). – Acta zoologica bulgarica, 39: 34-43.
Берон, П. 1966. Принос към проучването на паразитните акари по влечугите в България. –
Известия на Зоологическия институт с музей, 22: 51-63.
Бешков, В. 1966. Изследвания върху систематиката и разпространанието на слепока
(Anguis fragilis L.) в България. – Известия на Зоологическия институт с музей, 21: 185200.
Бешков, В. 1972. Междувидови контакти и съжителства при жабите в България. – Известия
на Зоологическия институт с музей, 34: 85-95.
Бешков, В. 1985. Земноводни (Amphibia). Влечуги (Reptilia). – В: Ботев, Б., Ц. Пешев (ред.)
Червена книга на НР България. Том 2. Животни. София, БАН: 32-41.
Бешков, В., Д. Душков. 1981. Материали по батрахофагията и херпетофагията на змиите
в България. – Екология, 9: 43-50.
Бешков, В., К. Нанев. 2002. Земноводни и влечуги в България. Pensoft, София-Москва, 120
с.

541
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“

Бисерков, В. 1987. Ролята на влечугите като допълнителни и резервоарни
гостоприемници в циркулацията на хелминти в България. – В: Ботев, Б. (ред.)
Съвременни постижения на българската зоология. София, БАН: 81-84.
Буреш, И. 1947/8. Какви отровни змии има в България. – Природа и знание, 7-8: 7-11.
Буреш, И., Й. Цонков. 1932. Разпространение на отровните змии (Viperidae) в България и
по Балканския полуостров. – Трудове на Българското природоизпитателно
дружество, 15-16: 189-206.
Буреш, И., Й. Цонков. 1933. Изучавания върху разпространението на влечугите и
земноводните в България и по Балканския полуостров. Част I. Костенурки
(Testudinata) и гущери (Sauria). – Известия на Царските природонаучни институти в
София, 6: 150-207.
Буреш, И., Й. Цонков. 1934. Изучавания върху разпространението на влечугите и
земноводните в България и по Балканския полуостров. Част II. Змии (Serpentes). –
Известия на Царските природонаучни институти в София, 7: 106-188.
Буреш, И., Й. Цонков. 1941. Изучавания върху разпространението на влечугите и
земноводните в България и по Балканския полуостров. Част III. Опашати
земноводни (Amphibia, Caudata). – Известия на Царските природонаучни
институти в София, 14: 171-237.
Буреш, И., Й. Цонков. 1942. Изучавания върху разпространението на влечугите и
земноводните в България и по Балканския полуостров. Част IV. Безопашати
земноводни (Amphibia, Salentia). – Известия на Царските природонаучни институти
в София, 15: 68-165.
Бъчваров, Г. 1963. Принос към географското разпространение на Polystoma
integerrimum (Fröl). – Трудове на Висшия педагогически институт - Пловдив, Biologie,
1(2): 77-80.
Веселинов, Д. 1993. Характеристика на местообитанията, разпространение и защита
на алпийския тритон (Triturus alpestris / Laurenti 1768) в България. – Дипломна работа,
Биологически факултет, СУ "Св. Кл. Охридски", 67 с.
Георгиев, С. 1890. Родопите и Рилската планини и нихната растителност. – Сборник за
народни умотворения, наука и книжнина, 3: 324-355.
Духалов, Д. 1999. Изследвания върху разпространението и цветовите вариации на
ливадния гущер (Lacerta agilis L) в България. – Дипломна работа, Биологически
факултет, СУ "Св. Кл. Охридски", 34 c.
Ковачев, В. 1905. Принос за изучаване земноводните и влечугите в България. – Сборник за
народни умотворения, наука и книжнина, 21: 1-13.
Ковачев, В. 1907. Няколко нови за българската фауна видове и вариетети. – Период.
спис., 68: 217-218.
Ковачев, В. 1912. Херпетологичната фауна на България (Влечуги и земноводни).
Печатница "Хр. Г. Данов", Пловдив, 90 с.
Ковачев, В. 1917. Влечуги (Reptilia) и земноводни (Amphibia) в завзетите през 1912 год.
земи и другаде. – Списание на БАН, 15(7): 175-178.
Русев, Б. 1966. Хидробиологични изследвания на река Марица. І. – В: Фауна на Тракия.
Част ІІІ, София, БАН: 231-291.
Симеонов, С. 1985. Проучвания върху гнездовата биология и хранителния спектър на
горската улулица (Strix aluco L.) в България. – Екология, 17: 42-48.
Стоев, П. 2003. Фаунистично разнообразие и консервационна значимост на
земноводните и влечугите в Природен парк “Рилски манастир”. – В: Пеев, Д. (pед.).
Бърза екологична оценка на Природен парк “Рилски манастир”: 139-142.

542
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“

Belcheva, R., V. Biserkov, G. Konstantinova, H. Ilieva, V. Beshkov. 1987. Karyological
investigations of two lizard species of the families Gekkonidae and Scincidae. –
Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 40(12): 95-98.
Beron, P. V. Beshkov, V. Popov, M. Vassilev, R. Pandurska, T. Ivanova. 2000. Biodiversity of Small
Vertebrates (Pisces, Amphibia, Reptilia, Mammalia - Insectivora, Chiroptera and
Rodentia) in the Rila National Park. – In: Sakalian, M. (ed.). Biological Diversity of the Rila
National Park. S., Pensoft. 333-360.
Beshkov, V., A. Stoyanov. 2000. The Amphibians of the Glacial Lakes in the Rila Mountains. –
In: Golemanski, V., W. Naidenow (eds.) Biodiversity and evolution of glacial water
ecosystems in the Rila Mountains, Sofia, Institute of Zoology, BAS: 79-82.
Beškov, V., P. Beron. 1964. Catalogue et bibliographie des Amphibiens et des Reptilies en
Bulgarie. Sofia, ABS. 39 pp.
Biserkov, V. 1996. New records of platyhelminth parasites from snakes in Bulgaria. – Comptes
rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 49(1): 73-75.
Böhme, M., U. Fritz, T. Kotenko, G. Džukić, K. Ljubisavljević, N. Tzankov, T. U. Berendonk. 2007.
Phylogeography and cryptic variation within the Lacerta viridis complex (Lacertidae,
Reptilia). – Zoologica Scripta, 36: 119-131.
Bolkay, S. 1924. Попис водоземаца и гмизаваца, коjе се налазе у бос.-херц. земальском
музеjу у Сараjеву с морфолошким, биолошким и зоогеографским бильешкама.
– Споменик српске кральевске академиjе, 61(1): 1-37.
Cyrén, O. 1933. Lacertiden der Sudostlichen Balkanhalbinsel. – Mitteilungen aus den
Königlungen Naturwissenschaftlichen Instituten in Sofia, 6: 219-246.
Guillaume, C.-P., B. Heulin, V. Beshkov. 1997. Biogeography of Lacerta (Zootoca) vivipara:
reproductive mode and enzyme phenotypes in Bulgaria. – Ecography, 20: 240-246.
Kovatscheff, V. 1903. Beiträge zur Kenntnis der Reptilien- und Amphibienfauna Bulgariens. –
Verhandlungen der k.k.zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Jahrg. 1903: 171173.
Müller, L. 1939. Über die von den Herren Dr. v. Jordans und Dr. Wolf im Jahre 1938 im Bulgarien
gesammelten Amphibien und Reptilien. – Mitteilungen aus den Königlungen
Naturwissenschaftlichen Instituten in Sofia, 13: 1-17.
Naumov, B. 2005. New Records of Some Herpetofauna Species in Bulgaria. – Acta zoologica
bulgarica, 57(3): 391-396.
Naumov, B., N. Tzankov, G. Popgeorgiev, A. Stojanov, Y. Kornilev. 2011. The Dice Snake (Natrix
tessellata) in Bulgaria: Distribution and Morphology. – Mertensiella, 18: 288-297.
Peshev, D., V. Delov, N. Tzankov, A. Vasilev. 2005. Specific characteristic and distribution
trends of the vertebrate fauna in the basin of Rilska river. – Annuaire de l’Universite de
Sofia "St. Kliment Ohridski", 96, livre 4 - 10ème session scientifique, Sofia ’03, partie 2: 177189.
Pulev, A., L. Sakelarieva. 2009. Observations of Amphibians (Amphibia) within the Territory of
the Blagoevgrad Municipality. – In: Proceedings of the Third International Scientific
Conference - FMNS2009 3 - 7 June 2009, Vol. 2, South-West University “Neofit Rilski”,
Blagoevgrad, pp: 327-332.
Pulev, A., L. Sakelarieva. 2011. Testudines and Sauria (Reptilia) in the Territory of the
Blagoevgrad Municipality. – In: Proceedings of the Fourth International Scientific
Conference - FMNS2011 8 - 11 June 2011 Faculty of Mathematics and Natural
ScienceVol. 1, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, pp: 609-617.
Pulev, A., L. Sakelarieva. 2011. Serpentes (Reptilia) in the Territory of the Blagoevgrad
Municipality. – In: Proceedings of the Fourth International Scientific Conference -

543
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“

FMNS2011 8 - 11 June 2011 Faculty of Mathematics and Natural ScienceVol. 1, SouthWest University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, pp: 618-626.
Stoyneva, M., T. Michev. 2007. Database of Bulgarian non-lotic wetlands and their
biodiversity. – In: Michev T. M. and M. P. Stoyneva (eds.) Inventory of Bulgarian Wetlands
and their Biodiversity. Part 1: Non-Lotic Wetlands, Publ., House Svetlostrouy, Sofia, 364
pp. + CD supplement.
Surget-Groba, Y., B. Heulin, C.-P. Guillaume, M. Puky, D. Semenov, V. Orlova, L. Kupriyanova, I.
Ghira, B. Smajda. 2006. Multiple origins of viviparity, or reversal from viviparity to
oviparity? The European common lizard (Zootoca vivipara, Lacertidae) and the
evolution of parity. – Biological Journal of the Linnean Society, 87: 1-11.
Tzankov, N., A. Stoyanov. 2008. Triturus cristatus (Laurenti, 1768): a new species for Bulgaria
from its southernmost known localities. – Salamandra, 44(3): 153-162.
Tzankov, N., A. Grozdanov, D. Peshev, A. Vasilev. 2011. Vertical distribution of the amphibians
and reptiles in Rilska river basin (Rila Mountains, Soutwest Bulgaria). – Annuaire de
l’Université de Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculte de Biologie, Livre 1 - Zoologie, Tome
99: 103-110.
Ursenbacher, S., M. Carlsson, V. Helfer, H. Tegelström, L. Fumagalli. 2006. Phylogeography and
Pleistocene refugia of the adder (Vipera berus) as inferred from mitochondrial DNA
sequence data. – Molecular Ecology, 15: 3425-3437.

544
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“

ПТИЦИ
Автори: Петър Шурулинков,Гиргина Даскалова,Иван Христов
1.Анализ на наличната информация
Орнитофауната на НП“Рила“ понастоящем включва 156 вида птици, от които 114 са
потвърдени като гнездещи в последните 30 години. От останалите 42 вида седем вида
се приемат като трайно изчезнали от територията на националния парк – тетрев, черен
лешояд, брадат лешояд, египетски лешояд, ястребов орел, белошипа ветрушка и
снежна чинка. Тридесет и два вида са установени само по време на сезонните
миграции,зимуване или скитане. Някои от тях в миналото вероятно са гнездели в парка,
но сега вече са изчезнали като гнездещи –царски орел , а вероятно –и ловния сокол.
Един вид /скалната зидарка/ е с неустановен статус.
Орнитофауната на НП“Рила“ е сравнително слабо проучена, като се има предвид
твърде голямата територия на парка. Конкретни по-пълни данни за птиците на Рила,но
най-често без уточняване дали са на територията на сегашния национален парк или
извън нея се намират за районите около Боровец, Мусаленския дял, горните части на
водосборът на Рилска река (Reiser 1894, von Boetticher 1919,Jordans 1940, Baumgart 1971,
Robel,Konigstedt,Muller 1978). Данни за отделни находища на някои консервационно
знамичи дневни грабливи птици като голям креслив орел, брадат лешояд, картал,
царски орел,ястребов орел,белошипа ветрушка и далматински сокол посочват Патев
(1950), Дончев (1959), Guy Mountfort, Ferguson-Lees (1961), Mueller ,Mueller (1965),
Liedel,Luther (1969), Нанкинов (1981) и Симеонов и др.(1990).Данни за състоянието и
числеността на лещарката и глухаря около средата на ХХ-век привеждат Тошков (1978)
и Petrov (1972).Последният автор привежда обща численост на глухаря през 1965 г. за
Рила планина от 522 екз., но без яснота колко от тях са били на сегашната територия на
НП“Рила“. Птиците на високопланинската безлесна зона и най-високите части на
горската зона са проучвани в Ибърския дял на Рила (Спиридонов 1984). Установени са
през гнездовия период сокол скитник,скален орел, доста много колонии на хайдушки
чавки,пъстрогуша завирушка,балканска чучулига, скалолазка,пъстър скален дрозд и др.
Някои конкертни данни за орнитофауната на Рила, главно на консервационно значими
видове като горски бекас,лещарка,глухар намираме и в първото издание на Червената
книга на България (1985).
По-пълен обзор на птиците за цялата територия на Рила,но с уговорката че данните са
събирани главно от Ибърския дял и водосбора на Рилска река дава Спиридонов
(1999).В тази статия са упоменати 112 гнездещи вида птици, но на практика за цялата
територия на Рила планина,включително сегашната територия на ПП“Рилски
манастир“,откъдето са и много от приведените наблюдения.Авторът приема като
актуално гнездещи само 99 вида. Посочва находища на червената чинка, трипръстия
кълвач, орела змияр ,белогръбия кълвач и др. като гнездещи видове за територията на
НП“Рила“. Той разделя в таблица видовете от сегашната територия на ПП“Рилски
манастир“ от тези от останалите части на НП“Рила“.В излезлия скоро след тази
публикация първи План за управление на НП“Рила“ (2001 г.) са посочени също 99 вида
птици, на практика повечето от тях гнездещи или изчезнали гнездещи видове.Списъкът на
видовете в Плана не повтаря съвсем точно тези от публикацията на Спиридонов (1999).
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Следващ източник който дава немалко сведения за гнездещите птици в НП“Рила“ е
Атласа на гнездещите птици в България –Янков ,ред.(2007). В него птиците в Рила са
картирани в 10Х10 км. УТМ грид. Посочени са интересни данни за твърде вероятно или
сигурно гнездене на видове птици като червеногушата мухоловка,планинския певец,
червената чинка, бледия бързолет, врабчовата и пернатоногата кукумявки,сокола
орко,ливадния дърдавец,въртошийката, градинската червеноопашка,ориенталското
каменарче и жалобния синигер.
Информация за числеността на част от гнездещите птици в Рила/главно
консервационно значими видове/ е приведена от Костадинова,Граматиков ,ред. (2007)
и в стандартния формуляр на ЗЗ“Рила“ обявена по Директивата за птиците по Натура2000. В книгата на Костадинова,Граматиков,ред. (2007) посочените гнездови числености
са общи и за жалост не може да се направи разлика между частта от планината която
попада в НП“Рила“, в ПП“Рилски манастир“ и тази която е само под защитата на
Натура-2000 зоната.Освен това е очевидно, че те са на база експертни оценки,а не на
база на реално преброяване.Същото може да се каже и стандартния формуляр на
ЗЗ“Рила“ по Директивата за хабитатите но там може да се види числеността на някои
видове птици в НП“Рила“ тъй като първоначално зоната беше приета да съвпада с
границите на НП“Рила“.Данните са предоставени от орнитолозите Жеко Спиридонов и
Петър Янков и са ревизирани от екип на БАН с наше участие. Числеността на някои поважни в консервационно отношение птици в НП“Рила“ и ЗЗ“Рила“ е определена както
следва:
скален орел-3 дв,сокол скитник -4-5 дв.,пернатонога кукумявка -60-90
дв,врабчова кукумявка-20-25 дв.,трипръст кълвач -30-40 дв.,белогръб кълвач -20-25 дв.,
среден пъстър кълвач -25-35 дв., черен кълвач -70-90 дв.,сив кълвач -30 дв.,бухал-2
дв.,ливаден
дърдавец
-19
мъжки,планински
кеклик-100-120
дв.,глухар
-250
мъжки,лещарка-275 дв.,сокол орко -2-3 дв.,малъ ястреб -14-16 дв.,голям ястреб -8-10
дв.,обикновен мишелов – 25-30 дв.,керкенез -30-35 дв.,късокрил кюкавец -4-5 дв.,речен
дъждосвирец -2 дв.,домашна кукумявка-20 дв.,чухал-7 дв.,пъстър скален дрозд-75
дв.,пъстрогуша
завирушка-650
дв.,скалолазка-70
дв.,жълтоклюна
чавка-220
дв.,зеленогуша овесрака-30 дв.Като заплахи за птиците и другите видове в зоната са
посочени изменения в структурите на водните потоци, горскостопански сечи, лов, паша,
косене, събирачество, туризъм и др.
Данни за птиците в НП“Рила“ се намират и в новото издание на Червената книга на
България (Големански ред.2011).
Конкретни данни за намирането на някои видове врабчоподобни птици намираме и в
публикациите на Паспалева-Антонова (1965), Ernst (1987), Nankinov (1993), Nankinov et
al.(1999), Нанкинов (2009) и Иванов (2011). В тези работи намираме данни за
установяването на територията на НП“Рила“ на видове като снежната чинка, брезовата
скатия, белокрилата кръсточовка, копринарка,скалната зидарка, късопръстата
дърволазка и др.
През 2009-2010 г. бяха проведени целенасочени проучвания върху консервационно
значими горски видове птици –кълвачи,сови,глухар и лещарка и в зоните на
предполагаемо въздействие на проектните ски зони „Паничище“,“Искровете“,“Супер
Боровец“ и „Картала“ (Николов и др.2010).Тези проучвания дават редица нови находища
на врабчовата и пернатоногата кукумявка, черния кълвач,лещарката и глухаря главно в
парковите райони Говедарци,Боровец,Бели Искър и Дупница.
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Популационни изследвания и постоянен мониторинг в НП“Рила“ се провеждат най-вече
върху глухаря от страна на експертите към Дирекцията на парка.Такъв проект е залегнал
и в първия План за управление на Националния парк. Провеждат се почти ежегодно
мониторинг върху числеността,разпространението на вида,броя на токовищата,
половото съотношение в тях и заплахите за вида.Изследванията обхващат всички
паркови участъци. Числеността на глухаря в парка през 2009 г. е установена на 460 екз.
от които 134 мъжки и 326 женски. През 2013 г. са преброени на токовища общо 544
глухаря от които 177 мъжки и 367 женски,което показва увеличение на числеността с 18
% спрямо 2009 г. През 2014-2015 г. са проведени и проучвания върху локалните миграции
на глухари от Северна Рила с помощта на радиотелеметрия по проект на Българска
Фондация Биоразнообразие за създаване на национални Планове за действие за
опазване на глухаря,трипръстия кълвач и белогръбия кълвач.
Паралелно с работата по мониторинг на глухаря експертите към Дирекцията на
НП“Рила“ събират данни и за лещарката.През 2009 г числеността на този вид птица в
парка е определена на 343 екз.
Дирекцията на парка събира данни и за състоянието и на други видове птици но те не
са систематизирани и имат повече или по-малко случаен характер.През 2009 г. са
посочени 8 дв. соколи скитници в парка,а през 2013 и 2014 г. –само една гнездеща
двойка в ПУ“Белица“. Последната е проследена и по време на гнездовия период и са
представени конкретни данни за гнездовия и успех в някои години. Скалният орел също
е обект на немалко наблюдения от парковите служители. Една двойка в парков
район“Костенец“ е обект на ежегодно проследяване. ДНП „Рила“ дава и някои
сведения за намиране на пернатонога кукумявка в парковите райони Белица,Якоруда и
Белово, за черния и големия пъстър кълвачи и др.видове птици.
През 2013-2014 г. беше проведен и начален мониторинг на гнездовата орнитофауна по
проект финансиран от ИАОС.Събрани са резултати в 10 УТМ квадрата 10Х10 км.
засягащи част от територията на НП“Рила“ (от общо 17 УТМ квадрата в Рила).
Резултатите все още не са публикувани или обществено достъпни.
През лятото и есента на 2014 г. беше изпълнен с наше участие и проект за картиране на
находищата на пернатоногата и врабчовата кукумявка и поставяне на изкуствени
къщички за двата вида на територията на 4 паркови района-Белица,Белово,Боровец и
Благоевград.Бяха установени 8 находища на врабчова кукумявка/Белово-1, Белица-1,
Боровец – 3,Благоевград-3/ и 4 находища на пернатонога кукумявка (Боровец-3,
Благоевград-1).В доклада са обобщени и наличните литературни данни за двата вида в
НП „Рила“(Boev,Simeonov 1967, Grossler 1970, Симеонов 1980, Тодоров,Стоянов 1996,
Nankinov 1997, Нанкинов 2002,Stoyanov,Shurulinkov 2005, Shurulinkov,Stoyanov 2006,
Pacenovsky,Shurulinkov 2008, Николов и др.2010). До 2014 г.включително пернатоногата
кукумявка е установена в 24 локалитета на територията на НП“Рила“ с общо 27 екз., а
врабчовата кукумявка – в 22 локалитета с около 28 екз.
Като слабопроучени райони по отношение на орнитофауната в парка можем да
откроим парковите райони Бели Искър, Костенец, Благоевград /(с изключение на
резервата „Парангалица“) и западните части на парков район Дупница. За територията
на целия парк е проучена основно гнездовата орнитофауна ,а данните за транзитно
мигриращите и зимуващи птици са оскъдни. Слабо е проучена като цяло и
орнитофауната на субалпийската и алпийската безлесна зона на парка, както и някои
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конкретни видове или групи видове като горския бекас, планинския кеклик, трипръстия и
белогръбия кълвачи, някои врабчоподобни горски птици и др.
2.Методи
Бяха проведени теренни изследвания –общо 45 човекодни в месеците април-юли 2015 г.
чрез трансектния и стационарния методи. Трансектите бяха няколко типа в зависимост
от целевите видове птици –
дневни трансекти –главно за врабчоподобни птици.Дължината на трансектите
беше от 0,5 до 5 км. в зависимост от местообитанията ,достъпността на терена и
целевите видове птици.При дневните трансекти са търсени и следи и екскременти на
птици,както и пера от птици –главно за лещарки,глухари и кеклици.
дневни трансекти с точки за имитация – през 500-600 м. от трансекта има точки
на спиране и имитиция на гласа на птиците.Методът е ползван за кълвачи и лещарка.
дневни
трансекти
с
постоянна
имитация
-при
тези
трансекти
звукопроизвеждащото устройство се държи включено постоянно с гласа на определен
целеви вид докато се върви по пътя. Полезна методика за врабчовата кукумявка през
деня.
нощни трансекти –с имитация на определени пунктове – те са ползвани за
търсене на сови и козодой.Точките на имитация са през около 700 м. една от друга в
подходящи за съответните целеви видове местообитания.
Стационарен метод- следене от определени точки на наблюдение с добра
видимост – по 1 час престой.Методът дава резултати при търсене на дневни грабливи
птици,черен щъркел и гарван.
3. Резултати
3.1. Таксономично богатство
Общо в НП“Рила“ са установени по нашите и литературни данни 156 вида птици. При
теренните проучвания или по данни на местни жители или служители в парка бяха
установени през 2015 г. 91 вида птици. Пълният видов списък на птиците в НП“Рила“ е
представен в Таблица ХХ.
Броят на гнездещите видове птици е 120 (77,4% от установените). Останалите 36 вида са
установени само по време на миграция или зимуване или имат неясен статус.
Общо са установени птици от 15 разреда, 40 семейства и 100 рода.
По разреди и семейства установените видове са както следва:
Разред
Гмурецоподобни
(Podicipediformes)1
вид
/семейство
Гмурецови(Podicipedidae) – 1 вид/
Разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes) – 4 вида / семейство Чаплови(Ardeidae) 2 вида,семейство Щъркелови(Ciconiidae) -2 вида/
Разред Гъскоподобни(Anseriformes) – 2 вида /семейство Патицови (Anatidae)-2
вида/
Разред Соколоподобни (Falconiformes)– 24 вида
/семейство Ястребови
(Accipitridae) – 18 вида, семейство Соколови (Falconidae)-6 вида/
Разред Кокошоподобни (Galliformes)- 6 вида /семейство Фазанови (Phasianidae)3 вида,семейство Глухарови (Tetraonidae) -3 вида/
Разред Жеравоподобни (Gruiformes) -1 вид /семейство Дърдавцови (Rallidae)- 1
вид/
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Разред Дъждосвирцоподобни (Charadriidormes) – 4 вида /семейство
Дъждосвирцови (Charadriidae) – 1 вид, семейство Бекасови(Scolopacidae) -3 вида/
Разред Гълъбоподобни (Columbiformes) – 4 вида /семейство Гълъбови
(Columbidae) -4 вида/
Разред Кукувицоподобни (Cuculiformes)- 1 вид /Сем.Кукувицови(Cuculidae) -1 вид/
Разред Совоподобни (Strigiformes) – 7 вида /Сем. Совови(Strigidae) -7 вида/
Разред
Козодоеподобни(Caprimulgiformes)
–1
вид
/Сем.Козодоеви(Caprimulgidae) -1 вид/
Разред Бързолетоподобни (Apodiformes)- 3 вида /сем. Бързолетови (Apodidae) -3
вида/
Разред Синявицоподобни(Coraciiformes) – 2 вида /сем.Папунякови ( Upupidae)-1
вид,сем.Пчелоядови (Meropidae)- 1 вид/
Разред Кълвачоподобни (Piciformes) -10 вида /сем.Кълвачови (Picidae)-10 вида/
Разред Врабчоподобни(Passeriformes) – 85 вида
/сем. Чучулигови (Alaudidae) -3 вида, сем.Лястовицови (Hirundinidae) -4 вида, сем.
Стърчиопашкови (Motacillidae) – 4 вида, сем.Водни косове (Cinclidae) -1 вид,
сем.Орехчета(Troglodytidae) – 1 вид, сем.Завирушкови (Prunellidae) – 2 вида,
сем.Дроздови (Turdidae)- 14 вида, сем.Коприварчеви (Sylviidae)– 10 вида,
сем.Мухоловкови(Muscicapidae)
-3
вида,
сем.Дългоопашати
синигери
(1
вид,сем.Синигерови (Paridae) – 7 вида, сем.Зидаркови (Sittidae)- 2 вида,
сем.Скалолазкови (Tichodromidae)- 1 вид, сем.Дърволазкови(Certhiidae) – 2 вида,
сем.Авлигови(Oriolidae) - 1 вид, сем.Сврачкови (Laniidae)-1 вид, сем.Вранови (Corvidae)6 вида, сем.Скорци(Sturnidae) - 1 вид, сем.Тъкачеви/Врабчови, Ploceidae/ - 3 вида,
сем.Чинкови (Fringillidae)- 13 вида, сем.Овесаркови(Emberizidae)- 4 вида.
3.2.Консервационно значими видове
От общият брой установени видове птици в парка 143 вида са защитени според ЗБР
(91,7%), 52 вида са включени в Червената книга на България (33,5%),41 вида са включени в
Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС (25,8%),146 вида са включени в
Бернската Конвенция(93,6%), 37 вида са включени в Бонската Конвенция за опазване на
мигриращите видове(23,2%) и 32 са включени в Конвенцията CITES (20%). В Червения
списък на МСЗП са включени 8 вида от установените в парка.
Глациални реликти
трипръст кълвач.

са три вида – врабчова кукумявка,пернатонога кукумявка и

Ендемични подвидове –балкански ендемити и субендемити –7 вида Ендемити - алпийска чучулига, Eremophila alpestris balcanica, щиглец,Carduelis carduelis
balcanica, качулат синигер, Parus (Lophophanes) cristatus bureshi, сивогуша завирушка,
Prunella modularis meinertzhageni, дългоопашат синигер, Aegithalos caudatus
macedonicus, жалобен синигер,Parus lugubris lugubris.
Субендемит - пъстрогуша завирушка, Prunella collaris subalpinа /гнезди и в Мала Азия/.
Обект на мониторинг от НСМБР са всички гнездещи видове на територията на
парка-120 вида. От останалите видове установени в парка 24 вида също са обект на
мониторинг от НСМБР но извън територията на парка, тъй като гнездят в други части на
страната.
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Състояние на консервационно значимите видове
Орел змияр (Circaetus gallicus) – Един екземпляр наблюдаван в ПУ“Белово“,в м.Водна
кула в края на април 2015 г.Не е ясно дали е закъснял мигрант или местен индивид,
гнездещ в горската зона на участъка. Друг наблюдаван в ПУ“Якоруда“ близо до
ез.Грънчар в началото на август 2014 г. Наблюдаван в края на юли, 2011 г. и по пътеката
между х.Рибни езера и х.Македония (A.Ралев–устно съобщ.). Един локалитет е
установен и в Северозападна Рила през юли,2014 г.(A.Ралев,П.Цветков – устно съобщ.).
Сокол скитник (Falco peregrinus)– Четири двойки обитават ПУ Костенец, ПУ Белово и ПУ
Белица /по собствени данни и данни на ДНП“Рила“/ и високите части на
ПУ“Говедарци“/по данни от 2013 г.,А.Ралев-устно съобщение/. Твърде вероятно една
двойка навлиза да се храни и в ПУ „Дупница“. Двойката в ПУ „Белово“ също изглежда не
гнезди на територията на парка,а извън него, но при храненето си птиците навлизат и в
парковата територия.Гнездят по скали.
Скален орел(Aquila chrysaetos) - Установена е само една двойка, гнездеща в скални
масиви в ПУ“Костенец“.Наблюдавани са птици през последните години и в
ПУ“Якоруда“/собствени данни/, ПУ“Дупница“ /от 2014 г. A.Ралев,П.Цветков –лич.данни)/,
ПУ“Благоевград“ /2014 г.,Л.Спасов,П.Цветков –лич.данни/ и ПУ“Белово“ /около Белмекенредовно, по лични данни на Елица Вучкова -ДНП „Рила“/, но не е известно къде гнездят.
Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum) По събраните данни от настоящото
проучване и от 2014 г. са установени общо 12 находища на вида в националния парк.
Като се имат предвид и актуалните литературни и наши собствени данни на сегашната
територия на НП“Рила“ или в непосредствена близост до границите и са установени
26 локалитета на врабчовата кукумявка, с общо 34 екз. По паркови участъци броя на
находищата е разпределен както следва/включени са и находища вблизост/до 0,5 км./
до границите на парковия район,макар и извън парка/:
ПУ „Боровец“ – 10
ПУ“Говедарци“ – 2
ПУ“Дупница“ – 4
ПУ“Белица“ - 1
ПУ“Якоруда“-0
ПУ“Белово“ – 6
ПУ“Благоевград“- 3
ПУ“Костенец“-0
ПУ“Бели Искър“-0
Както е видно от тези резултати видът е най –добре представен в Северна Рила – общо
22 от 26 находища са там.Повечето находища са в стари смърчови гори, богати на сухи
стоящи дървета между 1600 и 2000 м.н.в.
Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus) По събраните данни от настоящото
проучване и от 2014 г са установени общо 6 находища на вида в националния парк.
Като се имат предвид и актуалните литературни и наши собствени данни на
сегашната територия на НП“Рила“ или в непосредствена близост до границите и са
установени общо 26 локалитета на вида, с общо 30 екз. По паркови участъци броя на
находищата е разпределен както следва/включени са и находища вблизост до
границите на парковия район,макар и извън парка/:
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ПУ „Боровец“ – 7
ПУ“Говедарци“ – 6
ПУ“Дупница“ – 5
ПУ“Белица“ -1
ПУ“Якоруда“-2
ПУ“Белово“ –2
ПУ“Благоевград“-2
ПУ“Костенец“-0
ПУ“Бели Искър“- 1 /до границата с ПУ Боровец/
В Северна Рила са намерени 21 ,а в Южна Рила -5 находища на вида.Най-много
находища са намерени в смърчови,бяломурови и бялборови гори между 1500 и 1900
м.н.в.
Горски бекас (Scolopax rusticola) Две находища през гнездовия период са установени
при проучванията през 2014 и 2015 г. – в паркови райони „Белово“ и „Боровец“.Вероятно
е по-чест като гнездещ по северните склонове на Рила.Съществуват данни и за
намирането на един токуващ мъжки през 2014 г. в Северозападна Рила,ПУ
„Дупница“/Петко Цветков, Андрей Ралев-лич.съобщение/.Наблюденията са в стари
смърчови гори с поляни.
Гълъб хралупар (Columba oenas) Еднократно намерен в стара иглолистна гора с
отделни букове в ПУ „Белово“.Видът е на изчезване в националния парк. Вероятно в
парка гнездят само няколко двойки гълъби хралупари.
Черен кълвач (Dryocopus martius) Сравнително чест в старите иглолистни и смесени
гори из целия парк.Общо 10 находища са установени при настоящото
проучване.Числеността на вида в парка не е по-малка от 70-90 двойки.
Трипръст кълвач (Picoides tridactylus)
Установен в два съседни локалитета в ПУ“Дупница“,Отовишки дял и в един локалитет
вблизост до вр.Борин, ПУ“Боровец“/по наши данни от 2014 г./. Съществуват данни за
установяване на 1 двойка трипръсти кълвачи през последните години и в района до
х.Мечит /Александър Дуцов,лично съобщение и фотография/. През последните години
намиран и в м.Иконостаса в най-северните части на парка (Nankinov 2002).
Наблюдаван и в района на х.Пионерска през 1986 г. (данни на
Георги П.
Стоянов,цитиран от Nankinov 2002)
Видът без съмнение е твърде рядък и на границата на изчезването в Рила.Предполагаме,
че в националния парк числеността на вида е 15-20 двойки, а още 5-8 двойки обитават
иглолистни гори в Рила извън парка.Дори числеността за вида определена в
стандартния формуляр на ЗЗ „Рила“ от 30-40 двойки вероятно вече е по-висока от
реалната.
Установен в стари смърчови,бяломурови и смърчово-бялборови гори.
Глухар (Tetrao urogallus) Широко разпространен в подходящите местообитания –главно
смърчови и бяломурови гори около горната граница на гората и по билата. Резултатите
от ежегодния мониторинг от страна на парка показват стабилна и сравнително
многочислена популация на вида. Числеността на вида според данните на НП“Рила“ от
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2013 г. се определя на 544 екз. от които 177 мъжки и 367 женски,което показва
увеличение на числеността с 18 % спрямо 2009 г.
Лещарка (Bonasa bonasia) Широко разпространен в подходящите местообитания –
иглолистни и смесени гори с богат подлес. Около 8-9 токуващи мъжки са чути да пеят в
края на април, 2015 г. в ПУ Белово и ПУ Дупница.Общо са установени 12-13 находища
на вида в изследваните райони. През 2009 г числеността на този вид птица в парка е
определена на 343 екз.
Планински кеклик (Alectoris graeca) Твърде рядък и малочислен гнездещ постоянен
вид.Не е установен при теренните проучвания но има по-стари сведения за наличието
на гнездова популация в каменливи места главно в субалпийската зона на парка.
Елшова скатия (Carduelis spinus) Рядък гнездещ вид.При настоящите проучвания са
намерени само три находища на гнездещи двойки в мурово редколесие сред клек –
два в ПУ“Костенец“ и един в ПУ“Якоруда“. Със сигурност се среща и гнезди и в
останалите паркови участъци, но е рядък.
Сив кълвач (Picus canus) Много рядък гнездещ постоянен вид.Среща се по-често в
смесените и букови гори в прилежащите на парка територии,на по-малка надморска
височина.В парка е намерен и в иглолистни гори- бялборови,смърчови и дори мурови.
Установен е в района около резерват „Парангалица“ и в него, в долината на р.Валявица
над кк.Паничище/2009 г.,Николов и др.2010/, в района на х.Мечит /май,2010 г.,Николов и
др 2010/,
Пъстрогуша завирушка (Prunella collaris subalpina) Среща се сравнително често в
субалпийската и алпийска зони от 2200 м.н.в нагоре главно в места със скали ,камъни
и морени. Не е многочислен. Сравнително висока численост установена из скалистите
места около Калинските върхове,вр.Герман,вр.Ковач,масива на Мальовица и др. През
зимата се среща и по скали в по-ниските части на планината.
Скалолазка (Tichodroma muraria) Рядък и локално разпространен вид в най-високите
скалисти части на парка.Предпочита по-високите и обширни скални комплекси над
2000 м.н.в. –около вр.Мальовица,х.Мальовица, Калинините върхове, вр.Злия зъб и др.
Алпийска чучулига (Eremophila alpestris balcanica) Рядък и малочислен вид гнездещ
постоянен вид в субалпийските и алпийски ливади и пасища,обикновено над 2100 м.н.в.
Само локално е по-многоброен –например в обширните пасища между х.Иван Вазов
и м.Седлото.През зимата на ята и слиза и в по-ниските планински предели.
Алпийска чавка (Pyrrhocorax graculus) Рядък колониален гнездещ вид. Гнездови
находища има в скални масиви в най-високите алпийски части на планината –около
Отовишки връх,Скакавица, вр.Мальовица,вр.Ушите,вр.Еленин,масива на вр.Мусала и
др. Ятата се хранят в обширни планински пасища.
3.3.Видове птици- обект на специални мерки.
Орел змияр (Circaetus gallicus)
Сокол скитник (Falco peregrinus)
Скален орел (Aquila chrysaetos)
Черен щъркел (Ciconia nigra)
Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum)
Пернатонога кукумявка(Aegolius funereus)
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Горски бекас (Scolopax rusticola)
Гълъб хралупар (Columba oenas)
Черен кълвач (Dryocopus martius)
Трипръст кълвач (Picoides tridactylus)
Осояд (Pernis apivorus)
Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata)
Воден кос (Cinclus cinclus)
Сив кълвач (Picus canus)
Глухар (Tetrao urogallus)
Лещарка (Bonasa bonasia)
Пъстрогуша завирушка (Prunella collaris subalpina)
Скалолазка (Tichodroma muraria)
Алпийска чучулига (Eremophila alpestris balcanica)
Алпийска гарга (Pyrrhocorax graculus)
Планински кеклик (Alectoris graeca)
3.4.Идентифицирани заплахи за популациите и техните местообитания
Орел змияр (Circaetus gallicus)
Най-сериозни заплахи
за вида са горскостопанските сечи,
безпокойството и
унищожаването на ловните територии на вида. Горскостопанските сечи особено в
прилежащите на парка райони намаляват оптималните местообитания на вида,
каквито са затворените басейни и старите гори,в най-добрия случай в резултат на тези
дейности гнездовите местообитания на вида се фрагментират. След унищожаване
и/или фрагментиране на горите, обитавани от вида, става невъзможно връщането на
вида в предишните му гнездови територии. С подобно значително негативно въздействие
се характеризира и увреждането и намаляването на площта на ловните територии на
вида. Орелът змияр ловува основно по високопланинските пасища, поляни, каменливи
храсталачни съобщества, сипеи, скали и в алпийската зона. При залесяване,
разораване на пасищата и изкореняване и/или изгаряне на храсталачните
съобщества, ловната му територия намалява,а видовете с които се изхранва намаляват
или изчезват, което води до напускане на двойките от вида. Изключително силно
негативно въздействие имат пожарите за вида в ловните му територии. Тъй като орелът
змияр се храни основно с влечуги и дребни бозайници, пожарите, възникнали в резултат
на недобросъвестни туристи и пастири, унищожават почти напълно хранителната база
на вида за дълъг период от време /възстановяването на популациите на земноводните,
влечугите, птиците и бозайниците след пожар е бавен и дълъг процес, изискващ
години/. Ако тези негативни въздействия се случат по време на разможителния период
на вида загубата на люпила или на малки е съвсем реална.
Застрояването на оптималните за вида гнездови и ловни територии също е заплаха за
вида.
Сокол скитник (Falco peregrinus)
Видът е силно чувствителен към безпокойство. При силно негативно антропогенно
въздействие каквито са пара-, делтапланеризма и особено скалното катерене двойките
напускат оптималните си гнездови територии. Силният туристически поток, преминаващ
под обитаемите скали с гнезда на сокола скитник също водят до неговото напускане.
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Вероятно такава е причината за изчезването на две от двойките сокол скитник, известни в
близкото минало.Друг важен лимитиращ фактор е намаляването на хранителната
база. Соколът скитник е предимно орнитофаг, който предпочита средни по размер
птици –например планински кеклици и хайдушки чавки. При проведените проучвания за
съжаление не успяхме да установим планински кеклици и вероятно тяхната численост
на територията на парка е много ниска.
Скален орел (Aquila chrysaetos)
Негативните лимитиращи фактори с най-голямо въздействие върху вида са
безпокойството /скално катерене, туристически пътеки под гнездата на вида, делта- и
парапланеризъм, туристически съоръжения, концентриращи много хора в близост до
гнездата, офроуд под гнездата и др./.
Необезопасената електропреносна мрежа е потенциална опасност за смъртност за
отделни индивиди.
Опожаряването и разораването на пасища, ливади и поляни в прилежащите на парка
зони води до загуба на ловни територии и обедняване на хранителната база на скалния
орел.
Силно безпокойство за вида би представлявала и реализацията на съществуващия
план за изграждане на туристическа пътека до гнездото на двойка скални орли на
територията на НП „Рила“. Подобно безпокойство е недопустимо и ще доведе
неминуемо да прогонване на двойката.Подобни пътеки за туристи могат да се
изграждат на не по-малко от 2-3 км от гнездото на вида.
Черен щъркел (Ciconia nigra)
Черният щъркел строи гнездата си както в короните на стари дървета , така и по скали,
затова за него са заплаха както горскостопанските сечи , така и скалното катерене,
безпокойствоно от туристи, струпващи се покрай скалните местообитания на вида,
пара- и делтапланеризма. Черният щъркел се храни по реките и езерата, затова
оставените рибарски кукички и мрежи, са заплаха за живота на хранещите се
индивиди.
Изграждането на туристически пътеки и съоръжения от всякакъв вид /пейки, беседки и
др./ вблизост до гнезда на вида /на не по-малко от 2 км/ също може да бъдат заплаха.
Пожарите са също голяма заплаха за вида , особено през размножителния период и
особено за двойките, гнездящи на дървета.
Други заплахи за вида са строителство, вкл. на ски писти и лифтове и необезопасената
електропреносна мрежа.
Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum)
Видът гнезди в стари гори с много хралупати дървета. Най- силно негативно влияние му
оказват горскостопанските сечи и отсичането и изнасянето от гората на сухи и
хралупати прави и паднали дървета.
Друга заплаха за врабчовата кукумявка е строителството на ски –центрове и
разширяване на съществуващите такива в планините,което е свързано също с изсичане
на стари гори. Особено сериозни поражения върху местообитанията на вида през
последните 10-15 години бяха нанесени в ски зоните на курортите във високите планини.
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В резултат на навлизането на извънредно голям брой хора в планината,много от които
нямат елементарни туристически познания и са безотговорни по отношение на
опазването на природата зачестиха пожарите във горите, което също води до директна
загуба на двойки.
Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)
Видът гнезди в стари гори с много хралупати дървета. Най- силно негативно влияние му
оказват горскостопанските сечи, изнасянето на сухи прави и паднали дървета.
Друга заплаха за пернатоногата кукумявка е строителството на ски –центрове и
разширяване на съществуващите такива в планините,което е свързано също с изсичане
на стари гори. Особено сериозни поражения върху местообитанията на вида през
последните 10-15 години бяха нанесени в ски зоните на курортите във високите планини.
В резултат на навлизането на извънредно голям брой хора в планината, много от които
нямат елементарни туристически познания и са безотговорни по отношение на
опазването на природата зачестиха пожарите във горите, което също води до директна
загуба на двойки.
Горски бекас (Scolopax rusticola)
При извеждането на горскостопански сечи се уврежда гнездовото местообитание на
бекаса, които предпочита старите гори. При осъществяването на горскостопански сечи
през гнездовия период се унищожават и гнездата с люпилата и/или малките. Дори и да
не бъдат пряко унищожени, при навлизането на хора в гората, женската реагира дори
на най-слабо безпокойство и изоставя яйцата. В разредената гора се осветляват
заблатявания и влажни места по долове и брегове и се осушават, при което се губят
удобни за хранене на вида места.
Изоставянето на пасищата и ливадите води до сукцесия и съкращаването или
изчезването им, което влошава условията в местата за токуване и хранене на бекасите
и води до напускане на така обеднените гнездови територии.
Горският бекас е обект на лов и често става и предмет на бракониерски отстрел.
Черен кълвач (Dryocopus martius)
Основната сериозна заплахи за черния кълвач са незаконните и законните сечи в
местообитанията му –главно в прилежащите до парка територии на горските
лесничейства.
Има потенциална опасност и горски местообитания на вида да бъдат изсечени във
връзка с проекти за строителство,вкл. и за лифтове и ски писти,каквито планове
съществуват и за територията на НП „Рила“, което допълнително би намалило и
фрагментирало местообитанията на черния кълвач.
Сив кълвач (Picus canus)
Основната заплаха за сивия кълвач са незаконните и законните сечи в местообитанията
му – главно в прилежащите до парка територии на горските лесничейства.
Има потенциална опасност и горски местообитания на вида да бъдат изсечени във
връзка с проекти за строителство,вкл. и за лифтове и ски писти,каквито планове
съществуват и за територията на НП „Рила“, което допълнително би намалило и
фрагментирало местообитанията на вида.
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Трипръст кълвач (Picoides tridactylus)
Основната заплаха за вида са горскостопанските сечи,включително и санитарните
сечи. В райони от нашите планини с нормално по интензивност горско стопанство вида
е изчезнал. Запазените находища са или в защитени територии или на стръмни,
недостъпни склонове около най-високите гористи планински върхове.
Отстраняването на мъртвите и сухи дървета също е сериозна заплаха за вида.
Значителни по площ местообитания на вида са засегнати от пожари и от ветровали,
особено през последните години, когато екстремните климатични явления силно
зачестиха и туристическия поток се увеличи.
Осояд (Pernis apivorus)
Най-силният лимитиращ фактор при осояда, както и за почти всеки горски вид, са
горскостопанските сечи.
При силно безпокойство и често присъствие на хора в гнездовата територия,
засегнатите двойки осояди я напускат.
Въпреки забраните за отстрел, често недобросъвестни ловци /бракониери/ отстрелват
възрастни птици за препарати или поради криворазбрана грижа за дивеча. Често се
свалят малки и яйца от гнездата.
Опожаряването на храсти, ливади и пасища също е заплаха за вида.
Необезопасената електропреносна мрежа
взема много жертви, особено при
неблагоприятни климатични условия, по време на миграция и след излитане на младите
птици.
Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata)
Плановите горскостопански сечи в ПП „Рилски манастир“ и горските стопанства около
НП „Рила“ водят до трайно прореждане и подмладяване на естествените
средновъзрастни и стари гори на големи територии в Рила планина. На много места
сечите са с твърде голяма интензивност. В голяма степен са засегнати буковите и
дъбовите гори ,които са най-любимо местообитание на полубеловратата мухоловка.
Тъй като тези гори приоритетно са останали на територията на природния парк и
горските стопанства въздействието на горскостопанските сечи не може да не окаже
силно негативно влияние и върху двойките от вида на територията на националния парк.
Популацията на полубеловратата мухоловка на териториите и на двата парка е една и
въздействията на територията на природния парк без съмнение оказват влияние и на
птиците останали да гнездят в националния парк..
На практика полубеловратата мухоловка губи твърде бързо подходящи за гнездене
местообитания през последните години. Тази тенденция може да продължи и в бъдеще
и това да доведе до сериозно разпокъсване на ареала на вида у нас и той да бъде
сведен до отделни находища в строго защитените територии /резервати и национални
паркове/ в които има оптимални местообитания за него – вековни букови и дъбови гори.
Воден кос (Cinclus cinclus)
Като най-сериозна заплаха за вида оценяваме изграждането на ВЕЦ по планинските
реки, който засяга голяма част от популацията на вида в НП „Рила“. Също така
водовземанията от много речни системи в планината за производство на енергия или
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други цели водят до влошаване на местообитанията.Вероятно и локалното замърсяване
на води вблизост до теристически зони оказва негативно влияние върху качествата на
местообитанията на този вид.
Глухар (Tetrao urogallus)
Основни заплахи за глухаря в парка са бракониерския отстрел,загубата на
местообитания за токовища заради лавини и пожари и безпокойството на женските
мътещи птици от туристи,гъбари,билкари,скитащи кучета и други хищници.
Лещарка (Bonasa bonasia)
Основните заплахи за вида са унищожаване и увреждане на местообитанията при
горскостопански дейности, отстраняването на мъртви и загниващи дървета,
безпокойство през периода на размножаване. При последния лимитиращ фактор се
унищожават люпилата и мътилата на лещарката, възпрепятства се храненето на
младите птици от възрастните и се увеличава смъртността сред току-що напусналите
гнездата млади.
Пъстрогуша завирушка (Prunella collaris subalpina)
Основни заплахи за вида е застрояването на местообитанията на вида, безпокойство от
човека , най-вече увеличения туристопоток ,което води до безпокойство през гнездовия
период.
Увеличеният туристически поток води и до още една смъртоносна заплаха за
пъстрогушата завирушка – пожарите – които
унищожават не само гнездовите
местообитания на вида, но ако възникнат по време на размножителния период загиват
всички мътила и люпила. Нещо повече – след пожар хранителната база на вида се
възстановява много бавно, в продължение на години, което води отново до трайна
загуба на двойки.
Скалолазка (Tichodroma muraria)
Основни заплахи за вида са безпокойството от теристи и алпинисти във високите части
на планината по време на гнездовия период на птицата.
Алпийска чучулига (Eremophila alpestris balcanica)
Основни заплахи за вида е застрояването на местообитанията на вида, безпокойство от
човека , най-вече увеличения туристопоток, което води до безпокойство на птиците по
време на гнездене.
За съжаление увеличеният туристически поток води и до още една смъртоносна
заплаха за алпийската чучулига – пожарите – които унищожават не само гнездовите
местообитания на вида, но ако възникнат по време на размножителния период загиват
всички мътила и люпила. Нещо повече – след пожар хранителната база на вида се
възстановява много бавно, в продължение на години, което води отново до трайна
загуба на двойки.
При липса на паша видът губи гнездовите си местообитания, поради сукцесия –
тревните съобщества обрастват с клек и зановец – което води до загуба на двойки. На
много места в алпийската зона на НП“ Рила“ този процес е напреднал и видът липсва.
Алпийска гарга (Pyrrhocorax graculus)
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Основна заплаха за вида е безпокойството. При проведеното проучване беше
установено, че в района на гнездовищата на вида през празнични дни в туристическия
сезон е налице силно безпокойство, в резултат на непрекъснат туристически поток.
Колониите на вида намаляват числеността си – в близкото минало състоящи се от
няколко десетки и дори над 100 птици, сега двойките не надвишават 20 – 30 двойки и
само в масива на Мальовица се наблюдават ята докъм 100 екз. Постоянното
безпокойство се отразява на гнездовия успех и на оцеляването на младите, излетели
птици, тъй като видът не може да използва местата за хранене в близост до колониите и
се налага да водят младите по-далеч, което увеличава вероятността да загинат.
Намаляването на пашата в планината също вероятно има негативно въздействие върху
вида в дългосрочен план тъй като алпийските гарги често търсят насекоми около
стадата добитък.
Планински кеклик (Alectoris graeca)
Като най-сериозни заплахи за вида се считат строежите и постройките в ландшафта,
безпокойство от туристите, унищожаване и промяна на местообитанията в резултат на
пожари.Възможно е и да има бракониерски отстрел на индивиди от този вид,който е
ловен обект.

Обобщена таблица за заплахите
заплаха

Въздействие

Засегнати обекти

Горскостопански
сечи – главни

Редуциране на площите
на

Всички горски видове
птици

Санитарни сечи
и премахване на
сухата стояща и
паднала
дървесна маса

Намаляване на местата
подходящи за хранене и
гнездене на кълвачите и
полубеловратата
мухоловка и местата за
гнездене на совите и
гълъба хралупар

Развитие
на
туристически
и
спортни
комплекси
и
съоръжения

Разрушаване на горски и
ливадни
местообитания,
безпокойство,замърсяване
на
совите,засилено
водоползване

Трипръст кълвач
Белогръб кълвач
Черен кълвач
Сив кълвач
Голям пъстър кълвач
Полубеловрата
мухоловка
Гълъб хралупар
Врабчова кукумявка
Пернатонога кукумявка
Горска улулица
Глухар,лещарка,горски
бекас,сови
,кълвачи,дневни
грабливи птици и др.

Засилен
туристически
поток

Безпокойство на птиците

Всички
видове
гнездещи птици

Мерки
за
преодоляване
Недопускане на
сечи в горита на
парка
Преустановяване
на санитарните
сечи
с
изключение
на
случаите
на
каламитети след
природни
бедствия

Недопускане на
строителство на
нови хотели и
спортни
комплекси
в
парка
Ограничаване
на туристическия
поток само до
определени
маркирани
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заплаха

Въздействие

Засегнати обекти

Пожари и лавини

Загуба на местообитания
и
влошаване
на
качествата им,намаляване
на хранителната база

Всички видове горски
птици

Водовземания за
различни нужди и
замърсяване на
води.Наличие на
ВЕЦ по редица
реки.
Бракониерство

Влошаване на качествата
на речните местообитания

Воден
кос,планинска
стърчиопашка,бяла
стърчиопашка,
късокрил кюкавец

Отстрел на птици

Офроуд
моторизирани
спортове
на
открито

Безпокойство
силния шум
присъствие

Глухар, лещарка, гълъб
хралупар , планински
кеклик,,горски бекас,
дневни грабливи птици
Всички видове птици
гнездещи в парка

Алпинизъм
и
скално катерене

Безпокойство

и

поради
човешко

Скалолазка,хайдушка
гарга,
пъстрогуша
завирушка,
дневни
грабливи птици

Мерки
за
преодоляване
пътеки
Подобряване на
организацията и
мерките
за
превенция
на
пожарите.
Недопускане на
повсеместно
палене на огън
от туристите.

Недопускане на
моторизирани
офроуд
машини
на
територията на
парка
Определяне на
места
подходящи
за
алпинизъм
и
скално катерене
и такива които
са
забранени
.За
целта
е
нужно
специализирано
проучване.

3.5. Предложения за мерки за подобряване на състоянието на популациите
Забраняват се всички видове сечи, с изключение на санитарните – само при каламитет
на вредни насекоми за гората.
1. При планиране на санитарни сечи да се сформират комисии в състава
на които да влизат орнитолози с реален опит в изучаването и опазването
на дневни и нощни грабливи птици, кълвачи, бекаси,мухоловки и др.
2. Да се ограничи и регламентира добива на суха стояща и паднала
маса.Тази дейност да не засяга муровите и смърчови гори.
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Забраняват се залесяване на пасища и ливади в горската и алпийската
зони.
4. Забранява се офроуд шофирането на територията на НП „Рила“.
5. Мерки за регулиране на туристическия поток в рамките на определени
маркирани пътеки и избягване на прекарване на нови пътеки особено в
чувствителни по отношение на птиците участъци.
6. Забранява се изграждането на ветроенергийни паркове на територията
на НП „Рила“
7. Забранява се изграждането на фотоволтаични паркове на територията на
НП „Рила“.
8. Забранява се изграждането на всякакви видове туристически пътеки,
беседки, пейки, огнища и други съоръжения, позволяващи струпвания от
туристи вблизост до гнездовите територии на скално гнездящите птици –
сокол скитник, скален орел, черен щъркел, бухали и др.. Допустимата
отдалеченост на туристическия поток е не по-малко от 2 км от
сърцевинната зона на гнездовата територия на тези видове.
9. Забранява се изграждането на нови ВЕЦ ,деривации и други водни
съоръжения в парка поради значителен кумулативен ефект от
съществуващи такива.
10. След уточняване на зоните с редки видове растения, да се разреши
пашуване на овце, говеда и коне /с конкретен брой, за да не се стигне до
преизпасване на пасищата и ливадите/ в алпийската зона като мярка за
опазване на местообитанията на алпийската чучулига, водната бъбрица
,хайдушката гарга и др.
11. Забранява се ново строителство на територията на НП „Рила“.
3.

4. Екологична оценка
1.21.1. Уязвимост
СТЕПЕНИ: + - ниска
ВИД
ФАУНА
Птици

СТЕП
ЕН

++ - средна

+++ - висока

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ МЕРКИ

++ Като цяло птиците в парка са уязвими в средна степен Да,посочен

е
главно от въздействия като бракониерство, увреждане списък от мерки.
на горските местообитания при санитарни сечи и
пожари и туристическото развитие и безпокойство
поради големия брой туристи в определени участъци
от парка. Все пак не оценяваме уязвимостта на
птиците като висока тъй като горите в парка са като
цяло добре запазени от главни сечи, с доста
рестриктивен режим на ползване ,който досега
осигурява оцеляването на всички горски видове.Също
така в парка има и доста недостъпни райони в които
уязвимостта на птиците не е висока.
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1.21.2. Рядкост
СТЕПЕНИ: + - ниска
ВИД
ФАУНА
Птици

++ - средна

СТЕП
ЕН

+++ - висока

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ МЕРКИ

+++ От сигурно гнездещите в парка видове птици 65 вида Да,

посочен е
са оценени като редки или много редки – 57,5%,а 48 списък от мерки
вида са често срещани и обикновени -42,5%.
в
по-горната
глава който е
насочен
към
опазване главно
на
редките
видове и техните
местообитания.

1.21.3 Естественост
СТЕПЕНИ:

+ - ниска

ВИД

++ - средна

СТЕП
ЕН

ФАУНА
Птици

+++ - висока

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИМОС
Т ОТ МЕРКИ

+++ Орнитофауната на парка се отличава с много висока Няма нужда от

степен на естественост. Интродуцирани или инвазивни мерки
за
видове не се срещат трайно в парка.
повишаване на
естествеността
на
орнитофауната.

1.21.4. Типичност
СТЕПЕНИ:

+ - ниска

ВИД

СТЕП
ЕН

ФАУНА
Птици

++ - средна

+++ - висока

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

+++ Орнитофауната на парка включва почти всички видове типични за
планинските горски екосистеми,за високопланинските
ливади и за скалните комплекси във високите планини.

пасища

и

1.21.5. Размери

СТЕПЕНИ:

+ -

недостатъчни

+++ - достатъчни
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ВИД

ФАУНА
Птици
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СТЕП
ЕН

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ
ПРОМЯНА
ГРАНИЦИТЕ
ПАРКА

ОТ
В
НА

++ Размерите на парка са достатъчни за опазване на Предложения
орнитофауната на субалпийската и алпийската зони
както и на мурово-смърчовото редколесие на
границата с клека.За орнитофауната на горската
зона размерите на парка са недостатъчни.Повече от
50% от горската зона на Рила остава извън парка и
значителна част от нея е подложена на интензивни
сечи.

за
полигони
от
горската зона за
включване
в
националния парк

1.21.6. Биологично разнообразие и консервационно значение
СТЕПЕНИ:
ВИД
ФАУНА
Птици

+ - ниска

++ - средна

СТЕП
ЕН

+++ - висока

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

+++ Установените

156 вида птици представляват около 35,5% от
орнитофауната на България.Можем да оценим това разнообразие на
птици като средно,което е нормално за високите планини,където
условията са твърде екстремни ,а много местообитания и видове
обитаващи на малка надморска височина не са представени

1.21.7. Стабилност и нестабилност
СТЕПЕНИ:
стабилни
ВИД

ФАУНА
Птици

+ - ниска степен или нестабилни

СТЕП
ЕН

++ - средна

+++ - висока степен или

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ
ОТ
МЕРКИ

++ За голяма част от видовете птици в планината няма Необходими са
данни които да ни позволят да оценим дали техните
популации са стабилни или нестабилни.Това важи за
повечето врабчоподобни птици,совите,кълвачите и др. За
редица видове има сигурни данни че са намалели или
изчезнали. Изчезнали като гнездещи са всички видове
лешояди,
а
намаляващи
са
планинския
кеклик,хайдушката гарга, скалния орел,горския бекас и
др. Данните от постоянния мониторинг на глухаря и
лещарката показват стабилност на популациите им.

мерки
видовете
нестабилни
популации.

за
с
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БОЗАЙНИЦИ (БЕЗ ПРИЛЕПИ)
Автори: Васил Попов, Сирма Зидарова, Ирина Кръстева
1.Анализ на наличната информация
Общи сведения за разпространението на бозайниците в България, които съдържат
информация за видовия състав на бозайната фауна на Рила планина са дадени от
Пешев и др. (2004). За някои от видовете са посочени конкретни находища на
територията на НП “Рила”. Монографията на Попов и др. (2007) съдържа обобщена
информация за дивата коза, мечката, вълка, видрата и лалугера в България,
основаваща се на оригинални иззследвания и литературни източници до 2007 г. Дива
коза: сведения за числеността и местообитанията на вида в Рила планина, както и за
отрицателно действащите фактори, предприетите и необходимите мерки за
опазването му. Видра: общи сведени за вида у нас; по отношение на територията на
Рила планина е посочена ниска плътност на вида в западното и южното подножие на
планината. Мечка: обща информация за разпостранението на вида в Рила планина,
отрицателно действащи фактори, предприетите и необходимите мерки за опазването
му. Вълк: посочено е разпространение на вида на цялата територия на Рила планина,
идентифицирани са отрицателно действащи фактори, предприетите и необходимите
мерки за опазването му. Налице е информация за разпространението и на други
видове бозайници у нас, която дава сведения и за територията на Рила.
Обзор на литературните източници за едрите бозайници в Рила към 1999 г. са
представени от Спасов и др. (1999). Даден е преглед на фаунистичния състав,
разпространението и популационни данни за едрите бозайници на територията на
парка, влияния и заплахи.
Берон и др. (1999) представят обзор на литературните източници за дребните бозайници
в Рила до 1999 г. - видов състав, разпространение на територията на парка, влияния и
заплахи. Данните имат ориентировъчно значение, много райони в парка са слабо
проучени и липсват конкретни фаунистични и екологични данни.
Пеев (2001) дава списък с видовете дребни и едри бозайници на територията на НП
„Рила”. Представени са сведения за разпространението, числеността и състоянието на
вълк, мечка, дива коза, благороден елен, сърна, дива свиня и козирог, както и за
заплахите и ограниченията на територията на парка. Данните за някои видове едри
бозайници са твърде общи, липсват конкретни находища. Информацията за заплахите,
ограниченията, състоянието и тенденциите на популациите е непълна.
Popov (2015) представя обобщени актуални данни за находища на 19 вида дребни
бозайници (насекомоядни и гризачи) от територията на страната. За територията на НП
“Рила” се съобщават точни локации за 9 вида – голяма кафявозъбка (Sorex araneus),
малка кафявозъбка (Sorex minutus), голяма водна земеровка (Neomys fodiens), малка
водна земеровка (Neomys anomalus), лешников сънливец (Muscardinus avellanarius),
жълтогърла горска мишка (Apodemus flavicollis), кафява горска полевка (Clethrionomys
glareolus), снежна полевка (Chionomys nivalis), подземна полевка (Microtus subterraneus).
На основата на конкретните локации и данни за средата (климат, релеф, земно
покритие) са направени пространствени модели на екологичните ниши на видовете,
респ. получени са карти с висока резолюция (30 м) на степента на пригодност на
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местообитанието. Статистическият анализ показа висока степен на достоверност на
получените карти.
В редица публикации се представят сведения за отделни видове или групи от видове
бозайници в Рила планина и в частност в НП “Рила”. Генов (2004) - разпространение и
численост на мечка, вълк, благороден елен, сърна и дива свиня. В Анонимно (2003) се
намират данни за разпространение и брой индивиди на видовете кафява мечка, вълк,
дива коза, благороден елен, сърна, дива свиня в НП „Рила” от 2003 г. В публикацията на
Андонов (2004) са представени данни и анализ за разпространение, численост,
плътност, полова и възрастова структура, популационни тенденции на видовете дива
коза, благороден елен, сърна, дива свиня, кафява мечка, вълк и европейски лалугер на
територията на НП „Рила” от 2004 г. Оценки на състоянието на популациите на видовете
благороден елен, сърна, дива свиня, кафява мечка, вълк и европейски лалугер,
основани на проведения мониторинг на видовете са дадени от Русков (2013). Дадена е
и справка за установени нарушения на територията на парка през 2013 г., които
предоставят информация относно заплахите за видовете бозайници, както и за
предприети мерки. Статията на Евтимов (2014) съдържа справка за установени
нарушения на територията на парка през 2014 г., които предоставят информация
относно заплахите за видовете бозайници, както и за предприети мерки. Анонимно данни от мониторинга в Рила на някои видове бозайници, включени в Националната
система за биомониторинг – съдържа откъслечни данни за разпространение,
численост, полова и възрастова структура. Генов (2004) публикува информация за
разпространението, пространствената структура, възрастовата и половата структура
на популацията на дивата коза на територията на НП „Рила”. Андонов (2006а, 2006б)
дава резултати от таксации на дивата коза в НП ”Рила” за периода 2000 - 2006 г. - данни
за численост, полова и възрастова структура на популацията. Подобни сведения има и
в публикации от следващите три години на същия автор (Андонов 2007, 2008, 2009).
Вълчев и др. (2006) представят значителна по обем информация за дивата коза в НП
„Рила”: динамика на числеността, възрастова и полова структура на вида в периода
2002-2005 г., взаимоотношения с други видове, местообитания, заплахи и лимитиращи
фактори от антропогенен характер, изолация, хибридизация, мерки и препоръки за
защита. Русков (2013) дава данни за приблизителния брой, възрастовата и половата
структура на популацията на дивата коза по време на контролните пролетно и есенно
преброяване (2013г.) за територията на целия парк. Петров (1995) дава прогноза за
оптимална плътност на популацията на дивата котка в НП „Рила” 3,2±1,5 екз./100 km².
Петров (2008) посочва заплахите за дивата котка в националните паркове, но липсват
конкретни данни за вида на територията на НП „Рила”. Дуцов и др. (2008) правят
подробен анализ на наличните данни за численост, плътност, разпространение на
мечката в НП „Рила” в контекста на цялата страна. Анализ на отношението на хората
към мечките, нанесените щети от мечки, заплахи, мерки, препоръки, настоящо
управление на популациите на вида и препоръки за бъдещо такова. Папукчиев (2014а)
прави справка за пашата на домашни животни през 2014 г., която има отношение към
заплахите за дивите копитни животни, както и към конфликта с мечката и вълка. Същият
автор (Папукчиев, 2014б) представя резултатите от контролното пролетно преброяване
на дивата коза в НП “Рила” през 2014 г. Представени са оценки на състоянието на
популациите на видовете благороден елен, сърна, дива свиня, кафява мечка, вълк и
европейски лалугер, базирани на проведения мониторинг на видовете.
Сведения за разпространението и състоянието на видове едри бозайници (европейски
вълк , видра, балканска дива коза, кафява мечка ) има в специфичните доклади по
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проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза І” + приложения. Те съдържат актуална информация за
разпространението, състоянието на популациите, местообитанията и хранителната
база, както и заплахите и влиянията на територията на територията на ЗЗ BG0000495
„“РИЛА”. Информацията вероятно не е изчерпателна, тъй като се основава на данни за
ограничен период от време (2011-2012 г.). Освен това територията на ЗЗ по Натура2000
„Рила”, не съвпада напълно с тази на НП „Рила”.
Наличната до момента информация за бозайниците е синтезирана в Стандартен
Натура 2000 формуляр на ЗЗ “Рила” (BG0000495). Документът съдържа оценка на
природозащитното състояние на видовете видра, дива коза, вълк, мечка и лалугер на
територията на защитена зона по Натура „Рила” (BG0000495), както и списък с оценка
на популацията на други значими видове бозайници на същата територия.
Представената екологична характеристика на ЗЗ „Рила” дава информация за
потенциалните местообитания на видовете бозайници. Налице е обща информация
относно ендемизъм, видово и подвидово разнообразие на фауната, включително
бозайната. Информация относно въздействията, уязвимостта, заплахите, касаещи и
видовете бозайници. Липсват конкретни данни за видовете, информацията е твърде
обща и необвързана с географски координати/местности. Документът касае
територията на ЗЗ по Натура „Рила”, която не съвпада напълно с тази на НП „Рила”.
2.Методи
Теренните проучвания на бозайната фауна на НП „Рила” бяха проведени в периода
февруари - август. Полевата работа обхвана районите на яз. Белмекен, яз. Чаира, Бели
Искър, х. Мальовица, х. Вада, х. Трещеник - х. Грънчар, х. Семково, х. Скакавица, х.
Ловна, принадлежащи общо към четири пакрови участъка: ПУ „Белово”, „Говедарци”,
„Якоруда”, „Белица” и „Дупница“.
Методи на теренните проучвания:
Фотокапани
Фотокапаните бяха използвани с цел регистрация на видове от клас Mammalia с
приоритет върху едрите бозайници (Фиг. 1). За целта на територията на парка бяха
поставени общо 15 фотокапана за период от 4 месеца (08.04 – 09.08.2015 г.), като те
бяха местени в различни райони на НП „Рила”, съответно в различни местообитания
(Таблица 1). Този метод целеше регистрация на едри бозайници: хищници и
чифтокопитни. За по-добра ефективност фотокапаните бяха поставяни предимно на
животински пътеки и бяха слагани мирисни примамки. За различните анализи са
използвани и регистрации на видове бозайници с фотокапани за периода 2010 – 2013 г.,
предоставени от Д НП “Рила” (Фиг. 2).
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Фиг. 1. Видове бозайници, регистрирани с фотокапани по време на теренните
проучвания през 2015 г.
*материал,
предоставен
от
Д
НП
“Рила”
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Лисица

Вълк

Дива котка

Язовец

Белка/Златка

Златка

Мечка

Сърнаu

Дива коза

Дива свиня

Куче

Овца

Кон

Говедо

0

23.54901

42.22194

Бели Искър

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

1

23.54862

42.2156

Бели Искър

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

23.54333

42.24183

Бели Искър

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

23.5478

42.22945

Бели Искър

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

23.55051

42.20304

Бели Искър

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

-

5

23.8467

42.18819

Белмекен

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

6

23.84714

42.19732

Белмекен

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

7

23.84218

42.19164

Белмекен

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

8

23.84441

42.19611

Белмекен

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

-

9

23.81126

42.18931

Белмекен

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

10

23.81177

42.18823

Белмекен

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

11

23.84025

42.19123

Белмекен

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

12

23.81158

42.18744

Белмекен

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

13

23.8726

42.15114

Чаира

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

Номер

Дължина

Ширина

Район

Катерица
Лешников
сънливец

Заек
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14

23.87019

42.15298

Чаира

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

15

23.86822

42.15058

Чаира

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

Таблица 1. Локализация на фотокапани и регистрирани видове бозайници на територията на НП “Рила” през 2015 г.
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Заек

Лисица

Вълк

Дива котка

Язовец

Белка/Златка

Златка

Мечка

Сърнаu

23.87172

42.15152

Чаира

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

17

23.87296

42.15427

Чаира

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

18

23.51762

42.06144

Семково

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

19

23.51452

42.06673

Семково

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

20

23.51723

42.06431

Семково

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

23.5181

42.06724

Семково

-

-

-

-

-

-

-

-

22

23.51917

42.06957

Семково

-

-

-

+

+

-

-

23

23.60743

42.07115

Трещеник

+

-

-

+

-

-

24

23.60646

42.06821

Трещеник

-

-

-

+

-

25

23.61615

42.07885

Трещеник

-

-

-

-

26

23.61917

42.11135

Трещеник

-

-

-

-

27

23.61965

42.10289

Трещеник

-

-

+

28

23.6191

42.11785

Трещеник

+

-

29

23.6239

42.11135

Трещеник

-

30

23.62288

42.10534

Трещеник

31

23.61711

42.11512

32

23.61415

42.11882

-

-

-

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

Трещеник

-

Трещеник

-

Говедо

-

Кон

-

Район

Овца

Ширина

Куче

Дължина

Дива свиня

Лешников сънливец
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Фиг. 2. Регистрации на видове бозайници с фотокапани за периода 2010 – 2013 г.
(материали на Д НП “Рила”)
Трансектен метод
Методът беше използван с цел регистрация на видове едри и дребни бозайници
посредством визуални наблюдения на екземпляри или следи от жизнената им дейност следи в кал/сняг (Фиг. 3), екскременти, маркировъчни места, остатъци от плячка на
хищниците или следи и остатъци от храна на растителноядни видове бозайници. Беше
събирана също така информация за фактори с отрицателно въздействие върху
видовете бозайници и техните местообитания. Регистрациите на видове са представени
на Таблица 2.
Таблица 2. Регистрации на бозайници по време на трансектни обхождания
Латинско име

Българско име

Дължина

Capreolus capreolus

Сърна

23.871137

Capreolus capreolus

Сърна

Capreolus capreolus

Ширина

Дата

Свидетелство

42.152876

02\05\15

екскременти

23.870227

42.153021

02\05\15

екскременти

Сърна

23.868597

42.15032

02\05\15

екскременти

Capreolus capreolus

Сърна

23.851962

42.19854

02\05\15

екскременти

Capreolus capreolus

Сърна

23.811462

42.189697

03\05\15

следи

Capreolus capreolus

Сърна

23.382

42.203

07\04\15

следи
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Латинско име

Българско име

Дължина

Ширина

Дата

Свидетелство
следа,
снимка

Cervus elaphus

Елен

23.615345

42.077706

17\06\15

Lepus europaeus

Заек

23.844437

42.196075

02\05\15

Lepus europaeus

Заек

23.810623

42.18647

03\05\15

Lepus europaeus

Заек

23.811482

42.187628

03\05\15

екскременти
следи,
екскременти
следи,
екскременти

Lynx lynx
Martes sp.

Рис
Белка/Златка

23.55051
23.873311

42.20304
42.155191

08\04\15
02\05\15

следа
следи

Martes sp.

Белка/Златка

23.873446

42.152574

02\05\15

следи

Martes sp.

Белка/Златка

23.390514

42.237183

09\04\15

следи

Martes sp.

Белка/Златка

23.384868

42.237272

09\04\15

следи

Martes sp.

Белка/Златка

23.383246

42.236925

09\04\15

следи

Martes sp.

Белка/Златка

23.382307

42.237121

09\04\15

следи

Martes sp.

Белка/Златка

23.36845

42.230743

09\04\15

следи

Martes sp.

Белка/Златка

23.385

42.206

07\04\15

Martes sp.

Белка/Златка

23.548343

42.21395

08\04\15

следи
снимка,
следи

Meles meles

Язовец

23.872884

42.158909

02\05\15

Mustela nivalis

Невестулка

23.617706

42.1171

20\06\15

следи
екскремент,
снимка

Mustela nivalis
Nannospalan
leucodon
Nannospalan
leucodon

Невестулка

23.609028

42.069693

08\08\15

екскременти

Сляпо куче

23.360339

42.242997

10\08\15

купчини

Сляпо куче

23.344714

42.102913

25\02\17

купчини

Sciurus vulgaris

Катерица

23.52

42.062

20\06\15

наблюдение

Sciurus vulgaris

Катерица

23.61697

42.119127

20\06\15

ост.от храна

Sciurus vulgaris

Катерица

23.387712

42.237198

09\04\15

Sciurus vulgaris

Катерица

23.308217

42.240026

09\08\15

Sciurus vulgaris

Катерица

23.304572

42.233553

09\08\15

следи
ядена
шишарка
ядена
шишарка

Sus scrofa

Дива свиня

23.872377

42.151049

02\05\15

следи

Sus scrofa

Дива свиня

23.346803

42.231284

10\08\15

следи

Talpa europaea

Къртица

23.307726

42.239584

09\08\15

купчини

Talpa europaea

Къртица

23.622719

42.107106

20\06\15

купчини

Ursus arctos

Мечка

23.550512

42.203044

08\04\15

косми

Vulpes vulpes

Лисица

23.869504

42.15129

02\05\15

екскременти

Vulpes vulpes

Лисица

23.403876

42.237623

09\04\15

следи

575
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

Язовец

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“

Рис

Фиг. 3. Следи от бозайници, регистрирани при теренните обхождания през 2015 г.
Улов на дребни бозайници с живоловни капани
Живоловните капани бяха поставяни в линии по 10 през интервали от приблизително 10
м. Уловените екземпляри бяха видово определяни на място и освобождавани на
местата на улавянето им. Целта беше да се направи допълнителна верификация на
пространствените модели, налични в публикацията на Popov (2015). Локализацията на
капано-линиите и установените видове са представени на Таблица 3. Всички
регистрации кореспондират с висока степен на моделна пригодност на
местообитанието за съответния вид – над 0.4, което потвърждава високата достоверност
на моделите.
Таблица 3. Регистрации на видове дребни бозайници през 2015 г.
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Капанолиния

Дължина

Малка кафявозъбка (Sorex minutus)

Голяма водна земеровка (Neomys fodiens)

Жълтогърла горска мишка (Apodemus flavicollis)

Кафява горска полевка (Clethrionomys glareolus)

Подземна полевка (Microtus subterraneus)












Обикновена кафявозъбка (Sorex araneus)
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1

23.812

42.195

Белово

-

+

-

+

+

-

2

23.857

42.147

Белово

+

-

-

+

+

-

3

23.627

42.105

Якоруда

+

-

-

+

+

+

4

23.483

42.06

Белица

+

-

+

+

+

-

5

23.304

42.234

Дупница

+

-

-

+

+

-

Ширина

Район

Анкети
При теренната работа в района на парка беше приложен анкетен метод.
Анкетираните бяха местни жители от близки до националния парк населени места и
служители на НП „Рила”. От тях беше получена информация основно за някои видове
едри бозайници (Таблица 4).
Таблица 4. Приблизителни локации (дължина X, ширина Y) на видове бозайници по
анкетни данни
Латинско име

Българско име

Парков участък

Canis aureus

Чакал

Дупница

23.326

42.214

Canis lupus

Вълк

23.304

42.226

Canis lupus

Вълк

Дупница
Говедарци

23.433

42.227

Сърна

Говедарци

23.547

42.227

Сърна

Говедарци

23.431

42.223

Capreolus capreolus

Сърна

Говедарци

23.350

42.219

Capreolus capreolus

Сърна

Белово

23.831

42.154

Capreolus capreolus
Capreolus capreolus

X

Y
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Латинско име

Българско име

Парков участък

X

Y

Capreolus capreolus

Сърна

Дупница

23.340

42.226

Cervus elaphus

Елен

Белово

23.866

42.128

Cervus elaphus

Елен

Дупница

23.269

42.255

Felis silvestris

Дива котка

Дупница

23.338

42.222

Glis glis

Обикновен сънливец

23.335

42.224

Lepus europaeus

Заек

Дупница
Говедарци

23.356

42.232

Lepus europaeus

Заек

23.273

42.260

Lutra lutra

Видра

Дупница
Говедарци

23.545

42.226

Lutra lutra

Видра

Говедарци

23.569

42.133

Lutra lutra

Видра

Боровец

23.644

42.208

Lutra lutra

Видра

23.687

42.242

Lynx lynx

Рис

Боровец
Говедарци

23.543

42.210

Martes sp.

Белка/Златка

Говедарци

23.449

42.223

Mustela nivalis

Невестулка

Дупница

23.304

42.226

Rupicapra rupicapra

Дива коза

23.847

42.196

Rupicapra rupicapra

Дива коза

Белово
Говедарци

23.543

42.242

Rupicapra rupicapra

Дива коза

Дупница

23.304

42.226

Sciurus vulgaris

Катерица

23.347

42.227

Sus scrofa

Дива свиня

Дупница
Говедарци

23.435

42.231

Sus scrofa

Дива свиня

Дупница

23.341

42.226

Ursus arctos

Мечка

Белово

23.866

42.137

Ursus arctos

Мечка

Дупница

23.308

42.236

Ursus arctos

Мечка

Дупница

23.335

42.226

Ursus arctos

Мечка

Дупница

23.256

42.261

Vulpes vulpes

Лисица

Дупница

23.347

42.229

Камерална обработка на събраните данни
Картиране и оценка на местообитанията на видовете. Оценките на местообитанията
(локализация и площ) са получени чрез моделиране на пространствените аспекти на
екологичната ниша по метода на максималната ентропия (MaxEnt), (Phillips et al., 2006;
Phillips & Dudik, 2008). Този подход предполага установяване на статистически
зависимости между регистрациите на видовете и стойностите на набор от
екогеографски променливи, имащи значение за тяхната екология и биология и по този
начин определящи разпространението им (Guisan & Zimmermann, 2000). За целите на
моделирането са използвани данни от регистрации на видове по подотдели през 2014 г.
(месечни карнети, налични в Д НП “Рила”). Те са привързани към координатите на
центроидите на тези подотдели (Фиг. 4).
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Фиг. 4. Регистрации на видове по подотдели през 2014 г. (месечни карнети,
налични в Д НП “Рила”).







Използвани са следните еко-географски променливи:
надморска височина – характеризира общите климатични условия, най-вече
температурния и валежния режим;
аспект на склона – характеризира изложението, а от там и локалните особености на
температурата и влажността;
наклон на склона – характеризира степента на задържане на повърхностни и почвени
води, субстрат, а от там и дебелината и влажността на почвата; корелира също и със
степента на достъпност, респ. възможност за избягване на среща с човека (дива коза,
мечка), защита от хищници (дива коза) и обратно - непригодност за лов (вълк).
земното покритие (главно тип на растителната покривка) – използвани са спектрални
канали 1 – 5, 7 на актуални Landsat сателитни снимки; тъй като стойностите на
съседните спектрални диапазони (канали) са корелирани помежду си, е използван
Анализ на главните компоненти за получаване на три некорелирани екогеографски
променливи (означени като PC1, PC2, PC3), които представят над 97% от изходната
спектрална информация. По-конкретно, PC1 представя градиент от влажни и залесени
места към голи места, в порядък води - гори – открити тревисти пространства и
обработваеми площи - голи повърхности; РС2 представя градиент на влажността –
водни повърхности – влажни места – сухи открити места; РС 3 - характеризира
разнообразието в откритите и по-сухи местообитания.
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Еко-географските променливи, респ. получените модели, са с резолюция 30 х 30
м (Фиг. 5). Повече подробности относно прилагане на моделирането могат да се
намерят в Popov (2015).
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Фиг. 5. Екогеографски променливи, използвани в моделирането
Резултатите от моделите са в количествена форма (от 0 до 1), представящи степента
на пригодност на територията за съответния вид. За получаване на карти на
оптималните местообитания, количествените растери са превърнати в бинарни с
прагово ниво 0.5 по-рядко 0.6. Тези карти са използвани за оценка на площта на
оптималните местообитания на видовете.
Миграционните коридори са получени на основата на модели, направени по същия
начин както е описано по-горе, но в рамките на цялата страна. За целта са използвани
данни от регистрации с фотокапани, резултат от проучвания в рамките на проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза І”. Използван е алгоритъм цена за разстояние (cost
distance). Растерната карта, представяща "цената" за разселване е получена чрез
реципрочно преобразуване на растерната карта на пригодността на територията
(1/пригодност) за всеки вид. За пределна стойност на разстоянието за едрите
бозайници е зададена 10 км, а за дребните - 500 м (приблизителни максимални
стойности на радиуса на денонощните придвижвания). Определяни са разстоянията от
петната с оптимална пригодност, получени от моделирането с MaxEnt.
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3.Резултати
3.1.Таксономично богатство
Бозайната фауна на парка включва 40 вида бозайници (без прилепи и синантропни
видове наземни бозайници) от 16 семейства и 5 разреда (Таблица 5). Видовото
разнообразие може да се оцени като сравнително голямо. То е типично за планинските
екосистеми на територията на страната и се характеризира с висока консервационна
значимост. На територията на националния парк се срещат приблизително 69 % от
автохтонната наземна бозайна фауна, типична за страната.
Таблица 5. Богатство на таксоните бозайници
Таксони (тип, клас, разред)
Брой
Семейства
1. Vertebrata
1.1. Mammalia
1.1.1. Artiodactyla
3
1.1.2. Carnivora
4
1.1.3. Eulipotyphla
3
1.1.4. Lagomorpha
1
1.1.5. Rodentia
5

Видове
40
5
13
8
1
13

3.2 Консервационно значими видове
Консервационният статус на наземните видове от клас Mammalia в НП „Рила” е
представен на Таблица 6 . Общо девет вида бозайници са включени в Директива 92/43:
всички те са в Приложение 4, а пет от тях и в Приложение 2. Общо единадесет вида са
включени в ЗБР като седем са в Приложение 2 и девет са в Приложение 3. Два от
разпространените в парка видове бозайници имат категория „уязвими” (Vulnerable) в
Световния Червен списък (IUCN, 2015). Това са пъстрия пор и лалугера. Видрата е в
категория „почти застрашени” (Near Threatened). Общо девет вида са включени в
Червената книга на Република Бъргария: четири вида в категория „застрашени”
(Endangered), четири вида в категория „уязвими” (Vulnerable) и един вид в категория
„критично застаршени” (Critically Endangered). Общо шест вида са включени във
Вашингтонската конвенция (CITES). Три от тях са в Приложение 1, четири – в Приложение
2 и един - в Приложение 3.
Единственият реликт от бозайната фауна на територията на НП „Рила” е снежната
полевка (глациален реликт). Като редки могат да се посочат четири вида: алпийският
козирог, дивата коза, рисът и златката. Два подвида бозайници са балкански ендемити.
Това са дивата коза, която принадлежи към подвида Rupicapra rupicapra balcanica, и
невестулката, оснасяща се към подвида Mustela nivalis galinthias.
Дванайсет вида от наземните бозайници, разпространени на територията на НП „Рила”,
са обект на мониторинг в НСМБР. Това са дивата коза, благородният елен, кафявата
мечка, чакалът, вълкът, дивата котка, видрата, златката, пъстрият пор, катерицата,
лалегурът и белозъбото сляпо куче. Дивата коза, дивата котка, видрата, златката,
мечката и лалугерът са приоритетни за мониторинг.
Таблица 6. Видове бозайници в НП „Рила” и консервационен статус (без
синантропните видове).
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Латинско
име

Glirid
Felidae Erinaceidae Cervidae
ae

Canidae

Bovidae

Arvicolidae

Arvicola
amphibius

Бълг. име

CITES

Воден
плъх

Червен
Черве
списък
на
Ендемизъм
, IUCN
книга
2015

Рядък
вид

LC

Chionomys Снежна
nivalis
полевка
Обикнов
Microtus
ена
arvalis gr.
полевка
Microtus
Подземн
subterrane а
us
полевка
Кафява
Myodes
горска
glareolus
полевка
Capra
Алпийски
ibex
козирог
Rupicapra Дива
rupicapra коза
Canis
aureus
Чакал
Canis
lupus
Вълк
Vulpes
vulpes
Capreolus
capreolus
Cervus
elaphus

Бернска
Директив
ЗБР
конвенци
а 92/43
я

3

LC

LC

LC

LC
3
2и
3

2

2и4

4

LC

3

2

LC
3

LC

1и2

LC

Лисица

да
EN

балкански
ендемит

да

VU

LC

Сърна
Благород
ен елен

Erinaceus
roumanicu
s
Felis
silvestris

Белогръд
таралеж
Дива
котка

Lynx lynx
Dryomys
nitedula

Рис
Горски
сънливец

3

LC

3

LC

3
3
2и
3

LC
4

2

2

LC

2и4

3

2

LC

4

3

EN
CR
[D+E]

да

LC
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Латинско
име

Бълг. име

Бернска
Директив
ЗБР
конвенци
а 92/43
я

Обикнов
ен
сънливец

Soricidae Sciuridae

Mustelidae

Muridae

Leporidae

Glis glis
Muscardin
us
Лешнико
avellanariu в
s
сънливец

3

4

Lepus
europaeus

Див заек
Жълтогър
ла
Apodemus горска
flavicollis
мишка
Обикнов
ена
Apodemus горска
sylvaticus
мишка
Lutra lutra
Martes
foina
Martes
martes
Meles
meles
Mustela
nivalis
Mustela
putorius
Vormela
peregusna
Sciurus
vulgaris
Spermophil
us citellus

Crocidura
leucodon

2и4

3

Язовец
Невестул
ка
Черен
пор
Пъстър
пор

2и
3

Катерица
Лалугер
Белокоре
мна
белозъбк
а

LC

3

LC

3

LC

LC

Белка
Златка

3

Рядък
вид

LC

2и
3

Видра

CITES

Червен
Черве
списък
на
Ендемизъм
, IUCN
книга
2015

2

2и4

2

1

NT

3

LC

3

LC

3

LC

3

LC

3

LC

2

VU

3

LC

2

VU

3

LC

VU

EN

да

балкански
ендемит

VU

VU
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Латинско
име

Бълг. име

Бернска
Директив
ЗБР
конвенци
а 92/43
я

Ursidae

Talpida
Spalacida
Suidae
e
e

Crocidura Малка
suaveolens белозъбк
а
Малка
водна
Neomys
земеровк
anomalus
а
Голяма
водна
Neomys
земеровк
fodiens
а
Обикнов
ена
Sorex
кафявозъ
araneus
бка
Малка
Sorex
кафявозъ
minutus
бка
Nannospal
ax
leucodon

Белозъбо
сляпо
куче

Sus scrofa

Дива
свиня

Talpa
europaea

Къртица

Ursus
arctos

Мечка

CITES

Червен
Черве
списък
на
Ендемизъм
, IUCN
книга
2015

3

LC

3

LC

3

LC

3

LC

3

LC

Рядък
вид

DD

3

LC

LC
2и
3

2и4

2

1и2

LC

EN

Използвани съкращения: Critically Endangered (CR) - критично застаршени,
Endangered (EN) – застрашени, Vulnerable (VU) – уязвими, Near Threatened (NT) – почти
застрашени, Least Concern (LC) – слабо засегнати, Data Deficient (DD) – с недостатъчно
данни.
3.3. Състояние на едрите бозайници – тенденции за периода 2001 – 2014
Дива коза (Rupicapra rupicapra). В резултат на мониторингови проучвания е определян
приблизителния брой, възрастовата и половата структура на популацията за НП “Рила”.
Правени са основно пролетни отчети и в някои случаи контролни – през лятото и есента
(Фиг. 6, 7). Броят е определян като са отчитани възможностите за двойно преброяване,
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респ. коригирани. На тази основа числеността на популацията на територията на НП
“Рила” се оценява на 320 - 550 индивида към 2014 г. Констатира се тенденция на
стабилизиране и на някои места леко увеличаване на броя на дивите кози на
територията на парка.

Дива коза (Rupicapra rupicapra) - пролетни отчети
550
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Общ брой индивиди
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Фиг. 6. Динамика на числеността на дивата коза (пролетни отчети) в НП “Рила”, според
годишни отчети на Д НП
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Дива коза (R. rupicapra) - контролни/есенни отчети
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Фиг. 7. Динамика на числеността на дивата коза (контролни отчети) в НП “Рила”, според
годишни отчети на Д НП
Регресионният анализ на данните (Фиг. 6, 7) показва, че няма статистически достоверна
тенденция в годишната динамика на числеността (пролет: b=0.99, F(1,11)=0.04003
p<0.84508, есен:
b=5.35, F(1,9)=0.97881 p<0.34834). Това вероятно се дължи на
значителната неточност, респ. висока случайна вариабилност на данните. Съчетанието
на малкия обем на извадката (брой години) и разпределение на стойностите,
различно от нормалното (в статистически смисъл), определят малка мощност на
статистическите тестове, респ. невъзможността да се установи тенденция. Според
Андонов (2006, 2007) значителна роля за вариабилността на данните оказва сезонната
промяна на местообитанията, конкретните метеорологични условия на провеждане на
наблюденията, различията в природните условия (тип растителност, релеф) по
отделните маршрути, както и различната продължителност на отчетите (отдалечеността
на някои точки за наблюдение и невъзможността някои от тях да бъдат обходени за един
ден както и различната активност на животните през отделните части на деня).
Като цяло може да се допусне, че установените цифри са занижени. Вероятно те
представляват от 55% до 70% от действителния брой. Така, въз основа на средните
стойности, представени в таблицата, може да се допусне, че реалната пролетна
численост е между 530 и 680 индивида, а есенната между 380 и 483 индивида. Пониските стойности при контролните таксации в немалка степен се дължат и на
неблагоприятни условия при провеждане на някои от отчетите.
По-старите данни за числеността на дивата коза са сходни с емпиричните стойности,
представени на Фиг. 5, 6. Според Генов (2004) през 1988 г. числеността е оценена на 637
индивида, през 1996 – 434 индивида, 1998 – 620 индивида, през 2001 – 373 инд., 2002 – 359
инд., а през 2003 – 402 или 462 инд. (противоречие между текста и данните в таблицата),
2004 – 396 инд. (данните са за пролетна таксация, с включен участък Рилски манастир).
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Според Спасов и др. (1999) оценката от 620 инд. към 1998 г. следва да се смята за
минималната численост. Сходни, макар и донякъде по-ниски стойности са получени в
резултат на работата и анализите в рамките на проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” на
територията на ЗЗ „Рила”. Установено е, че числеността е стабилна и леко нарастваща.
Оценката на числеността на вида в зоната е 320-390 индивида през пролетта (без ярета)
със среден прираст от 20% - общо 360 – 480 индивида. Посочва се, че въпреки тази
благоприятна тенденция, настоящата численост е между 21 % и 28 % от долната граница
на потенциала на местообитанията. В по-голяма част от ефективно заетите
местообитания плътността е по-ниска от емкостта им, а в някои потенциални
местообитания видът изобщо не се среща. При оптимална плътност между 3 и 10 диви
кози на 100 ха (1 км2), капацитетът на пригодната площ на територията на НП “Рила” e oт
1700 до 5700 индивида.
Данни за полово-възрастовата структура на популацията на дивата коза в НП “Рила”,
според данни от ежегоден мониторинг за периода 2000 – 2014 г. са представени на Фиг.
8, 9.
Дива коза (R. rupicapra) - полово-възрастова структура на популацията пролет
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Фиг. 8. Възрастово-полова структура на популацията на дивата коза – пролетни отчети
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Дива коза - полово-възрастова структура на популацията - есен
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Фиг. 9. Възрастово-полова структура на популацията на дивата коза – есенни отчети
Според Андонов (2006) при полевите наблюдения има висок процент на грешки при
определяне на пола на наблюдаваните индивиди. Причина за това е далечното
разстояние и неадекватната техника за наблюдение. В повечето случаи наблюдаваните
отделни единични индивиди се определят като мъжки, но в 90% от случаите при
наблюдение с далекогледна тръба се оказват женски. Може да се допусне, че
половото съотношение на мъжки спрямо женски, установено от тези отчети не е
реално. Освен това към женски индивиди обикновено се включва и броят на две и
тригодишните мъжки и женски, които от далечно разстояние трудно се отличават.
Вероятно реалното половото съотношение (полово зрели мъжки и женски) е
приблизително 1:1, а съотношението зрели мъжки/зрели женски е 1:2,5-3, В сравнение с
предишни години (по време на проучвания по GEF) превесът на женските намалява към
оптималното (1:2). Към 2006 е отбелязано, че за период от 5 години се наблюдава застой
в нарастването на популацията, като причина за това е малкия брой мъжки индивиди,
спрямо зрели женски, от там недостатъчно заплодени женски, респ. по-малък брой
ярета. Освен това, при недостатъчен брой зрели мъжки в размножителния процес
взимат участие и младите мъжки, което води до изтощаване на популацията и поголеми зимни загуби.
Вълк (Canis lupus). Въз основа на данни в годишните отчети на Д НП “Рила” е направен
анализ на динамиката на числеността на вълка за периода 2000 – 2009 г. (Фиг. 10).
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Фиг. 10. Динамика на числеността на вълка в НП “Рила”, според годишни отчети на
Д НП
Регресията е статистически недостоверна (регресионният коефициент не се различава
достоверно от 0, b=1.26, F(1,5)=1.2361 p<0.31681). Това вероятно се дължи на значителната
неточност, респ. висока случайна вариабилност на данните. Съчетанието на малкия
обем на извадката (брой години) и разпределение на стойностите, различно от
нормалното (в статистически смисъл), определят малка мощност на статистическите
тестове, респ. невъзможността да се установи тенденция.
Като цяло цифрите вероятно са завишени. В тази посока е и коментарът в отчетния
доклад на Д НП за 2003 г., за която са отбелязани едни от най-високите стойности: „Като
се вземе в предвид големите денонощни миграции, които извършва вида, много е
вероятно едни и същи индивиди да са таксирани в два или три паркови участъка“. В тази
посока свидетелстват и стойностите, получени в резултат на работата и анализите в
рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І” на територията на ЗЗ „Рила”. Според
специфичния доклад за вълка предполагаемата плътност на вида на територията на ЗЗ
„Рила”е 0,025 инд./км2 или 2,5 инд 100 км2, а числеността – 10 - 12 индивида. Направено
е уточнението, че териториите на някои семейни групи от зоната обхващат и съседната
територия на ЗЗ „Рилски манастир”, т. е. общата за двете зони популация наброява
приблизително 15 - 17 индивида. Данните сочат, че плътността в източната част на Рила е
много по-ниска, отколкото в западната. Състоянието на местообитанията на вълка е
оценено като добро, а хранителната база - като относително добра и достатъчна за
трайно обитаване на територията на ЗЗ „Рила”. Като основна заплаха е посочено
засиленото човешко присъствие, основно през зимата в курортите в северната част на
планината. Вълкът не се приема като сериозно застрашен от това влияние предвид
достатъчно обширните недостъпни за човека територии в Рила. Въз основа на прегледа
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на наличните източници на информация може да се заключи, че състоянието на
популацията на територията на НП „Рила” е относително устойчиво, числеността
е
близка до възприетата като референтна за страната, размножаването – успешно, а
популационната структура – в благоприятно състояние.
Кафява мечка (Ursus arctos). Според данни, налични в годишните отчети на Д НП “Рила”
(2003 - 2009) и други източници (Генов, 2004) числеността на територията на НП “Рила”
през периода 2000 – 2009 г. е между 35 и 75 екземпляра (Фиг. 11). Съпоставянето с други
данни показва, че тези оценки са до известна степен завишени, най-вероятно поради
механично сумиране на резултатите от отделните паркови участъци, което, предвид на
обширните индивидуални участъци, вероятно води до няколкократно отчитане на някои
индивиди. Информацията в специфичния доклад за мечката в ЗЗ „Рила” от
екологичната мрежа Натура 2000 по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” сочи, че
потенциално пригодните за вида местообитания на територията на Рила планина са
ефективно заети от него. Предполагаемата численост на вида според доклада е 41 - 45
индивида, от които 6 - 7 възрастни мъжки и 10 - 12 възрастни женски. Въз основа на
данните за половата и възрастовата структура на популацията на мечката в Рила, за
размножаването и смъртността, може да се направи заключението, че състоянието на
популацията на територията на НП „Рила” е стабилно.
Независимо от това, че стойностите, представени на Фиг. 10 са завишени,
еднотипността на тяхното събиране, дава възможност да се оценят тенденциите в
динамикака на числеността. Статистическият анализ показва, че ъгловият коефицент
на регресионната права е достоверно различен от 0 (b=3.32, F(1,8)=13.125 p<0.00676), т.
е. може да се твърди, че за периода 2000 – 2009 г. има тенденция към увеличаване на
числеността на територията на НП “Рила”.

Динамика на числеността на мечката (U. arctos) за периода 2000-2009 в НП Рила
N = -6586.9421+3.3158*x
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Фиг. 11. Динамика на числеността на мечката
Дива свиня (Sus scrofa). По данни от пролетното преброяване на дивите животни през
периода 2004 – 2009 г., броят на дивите свине на територията на НП “Рила” е между 350
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и 500 индивида. Наблюденията на парковите служители на терен, описани в месечните
листове за мониторинг на дивите животни показват, че популацията на дивата свиня има
сравнително добра възрастова и полова структура, за което говори почти равния брой
наблюдения на възрастни полово зрели мъжки и отделно на възрастни женски с
миналогодишни и тазгодишни малки. За доброто развитие на популацията
свидетелства и повсеместното и плътно разпространение на дивата свиня на
територията на парка, а за високия прираст – наблюденията на стада от по 30 - 40
животни в някои от парковите участъци и следи от присъствието им по цялата територия
на парка. След 2009 г. подробен мониторинг за разпространението числеността и
структурата на популацията на вида не е провеждан, но се констатира, че състоянието
на популацията е добро.
Данни за числеността на дивата свиня за периода 2000 – 2004 са дадени от Генов (2004).
Регресионният анализ на цифровите данни за периода 2000 – 2009 г. (Фиг. 12) показва
наличието на статистически достоверна положителна тенденция в общата численост
на дивата свиня (b=21.12, F(1,6)=13.692 p<0.01009).
Дива свиня
N = -41959.8381+21.1235*x
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Фиг. 12. Динамика на числеността на дива свиня
Благороден елен (Cervus elaphus). По данни от пролетни преброявания на дивите
животни в периода 2000 – 2014 г, броят на благородните елени на територията на НП
“Рила” е между 3 и 45 индивида с добре проявена тенденция към намаляване след 2003
г. Към 2011 г. е констатирано, че числеността е критично ниска и е възможно напълно да
изчезне от територията на НП “Рила”. В следващите години се наблюдава слабо
увеличение. Дори през периодите на сравнително висока установена численост не
може да се говори за популация на територията на НП “Рила”, а за наличие на отделни
двойки и групи. Общото разглеждане на цифровите данни за периода 2000 – 2014 г.
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(Фиг. 13) показва статистически достоверна криволинейна регресия с намаляване след
2003 г.
N = -1.8742E6+1869.4778*x-0.4662*x^2
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Фиг. 13. Динамика на числеността на благороден елен
Сърна (Capreolus capreolus). Данните за динамиката на числеността са непълни (Фиг.
14), а тенденцията към увеличаване е статистически недостоверна (b=10.34, F(1,2)=4.8641
p<0.15820). Може да се приеме, че популацията на сърната на територията на НП
“Рила” е в сравнително добро състояние, въпреки че още не може да се каже, че е
достигнала своя оптимум.
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Сърна
N = -20259.2542+10.339*x
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Фиг. 14. Динамика на числеността на сърна
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
Дива свиня (Sus scrofa). Според годишни отчети на Д НП от периода 2003 – 2014 г. дивата
свиня има повсеместно и плътно разпространение на територията на парка.
За подробно картиране на разпространението на дивата свиня на територията на НП
“Рила” са използвани данни за ежемесечни регистрации, направени през 2014 г.,
налични в архивите на Д НП. На основа на степента на пригодност на местообитанието
е направена карта на полигоните с най-висока степен на пригодност – над 0.5 – 35813.1
ха. От тях са селектирани тези, в които има регистрации на диви свини. Така е получена
карта на реално заетите местообитания през 2014 г. – всички пригодни местообитания
са реално заети (Фиг. 15). Разгледано в по-широк географски контекст,
местообитанията на територията на парка са добре свързани с околните територии
(Фиг. 16).
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Фиг. 15. Оптимални потенциални и реално заети местообитания на дива свиня
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Фиг. 16. Миграционни коридори на дива свиня
Благороден елен (Cervus elaphus). Регистрациите са концентрирани в три паркови
участъка – Благоевград, Белово и Белица. В ПУ Благоевград елени обитават м. Чакалица
и м. Вировете. В ПУ Белица най-често се регистрират в м. Стеници, Буката, Кавракиров
гроб, Куков връх и Клинеца. За подробно картиране на разпространението на
благороден елен на територията на НП “Рила” са използвани данни за ежемесечни
регистрации, направени през 2014 г., налични в архивите на Д НП. На основа на
степента на пригодност на местообитанието е направена карта на полигоните с найвисока степен на пригодност – над 0.6 – 24391.01 ха. От тях са селектирани тези, в които
има регистрации на елени. Така е получена карта на реално заетите местообитания
през 2014 г. - 1314.4 ха. Само малка част от потенциалните местообитания са реално
заети (Фиг. 17). Частично неблагоприятното състояние на популацията на територията на
НП “Рила” може да се обясни със нейната сравнителна изолираност (Фиг. 18), както и с
преобладаващо голямата надморска височина на територията на НП, респ. липса на
достатъчни по площ местообитания за целогодишно обитаване. Допълнителен
влошаващ фактор е интензивното човешко присъствие (паша, събиране на билки и
гъби, интензивен и нерегулиран туризъм) в ниските части на парка – в горската зона,
особено в южните части (ПУ Якоруда, ПУ Белица), (Фиг. 29, 30).

Фиг. 17. Оптимални потенциални и реално заети местообитания на благороден елен
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Фиг. 18. Миграционни коридори на благороден елен
Сърна (Capreolus capreolus). Според данни от годишни отчети на Д НП “Рила”, сърната
е широко разпространена на територията на парка, като сравнително най-плътна е
популацията в ПУ Бели Искър, ПУ Говедарци и ПУ Благоевград. В тези паркови участъци
има наблюдения на групи от 4 - 6 индивида, както и наблюдения на голям брой
приплоди. Най-ниска е плътността на територията на ПУ Якоруда.
За подробно картиране на разпространението на сърната на територията на НП
“Рила” са използвани данни за ежемесечни регистрации, направени през 2014 г.,
налични в архивите на Д НП. На основа на степента на пригодност на местообитанието
е направена карта на полигоните с най-висока степен на пригодност – над 0.5 –
40706.48 ха. От тях са селектирани тези, в които има регистрации на сърни. Така е
получена карта на реално заетите местообитания през 2014 г. - 40041.90 ха. Може да се
заключи, че практически всички пригодни местообитания са реално обитавани (Фиг.
19). Те са добре свързани с местообитанията в околните територии (Фиг. 20).
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Фиг. 19. Оптимални потенциални и реално заети местообитания на сърна
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Фиг. 20. Миграционни коридори на сърна
3.5. Разпространение и плътност на популации едри бозайници на видове животни от
Приложение №2 на ЗБР
Дива коза (Rupicapra rupicapra). Пространствени данни (по паркови участъци) са
налични за перода 2000 – 2014 г. –Таблици 7 и 8.
Таблица 7. Средна численост по полово-възрастови групи по паркови участъци за
периода 2000 – 2014 г. въз основа на пролетни преброявания
ПУ

Общо Зрели женски Зрели мъжки Ярета Едногодишни Неопределени

Благоевград 5

2

1

1

-

3

Дупница

8

5

2

3

-

2

Белово

17

3

2

1

-

3

Костенец

21

11

5

4

-

11

Якоруда

25

10

5

5

-

19

Говедарци

31

20

7

4

3

18

Белица

37

8

4

5

-

24

54

24

14

1

49

Бели Искър 91
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Боровец

154

85

34

37

-

74

Таблица 8. Средна численост по полово-възрастови групи по паркови участъци за
периода 2000 – 2014 г. въз основа на есенни и контролни преброявания
ПУ

Общо Зрели женски Зрели мъжки Ярета Едногодишни Неопределени

Благоевград 2

1

1

0

0

0

Дупница

3

2

1

0

0

0

Якоруда

6

4

2

1

0

1

Костенец

12

6

3

2

0

3

Белово

20

0

0

0

0

2

Белица

22

2

2

0

0

3

Говедарци

41

21

6

4

2

10

Бели Искър 60

21

8

6

5

25

Боровец

72

22

27

5

19

136

Въз основа наблюденията към 2006 г. се заключава, че отделни стада са увеличавали и
намалявали своята численост през отделните сезони, както и отделни малки стада са
се обединявали, а други са запазвали относително постоянен своя брой (Андонов 2006).
Миграцията почти няма - отделните стада почти целогодишно обитават едни и същи
райони. При преброяването на индивидите по време на месечните наблюдения е
възможно отделни индивиди да се пропуснат, както и да се отчете различно полово
съотношение и по този начин да се предположи, че това са две или три отделни стада.
Основната част на популацията обитава централната северна част на парка
(северните паркови участъци), а в южната част (южните паркови участъци)
наблюденията са по северните граници, като това са преминаващи индивиди или
групи. Основното ядро на популацията обхваща района на Централен Рилски резерват
(ПУ Боровец и ПУ Бели Искър). Местообитанията и обхващат територии от ПУ Костенец,
ПУ Говедарци и гранични територии с ПП Рилски манастир. В ПУ Дупница диви кози
липсват поради високата концентрация на туристи. Тези констатации са валидни и за
периода 2007 – 2014 г.
На основата на общата численост по паркови участъци е определена плътността на
популацията за всеки от тях (Таблица 9).

Таблица 9. Средна плътност на дивата коза по паркови участъци по данни от
периода 2000 – 2014 г.
ПУ

Индивиди/км2

Благоевград

0.04

Дупница

0.06
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Якоруда

0.18

Белица

0.22

Белово

0.22

Костенец

0.31

Говедарци

0.51

Бели Искър

0.60

Боровец

1.44

За подробно картиране на разпространението на дивата коза на територията на НП
“Рила” са използвани данни за ежемесечни регистрации, направени през 2014 г.,
налични в архивите на Д НП. На основа на степента на пригодност на местообитанието
е направена карта на полигоните с най-висока степен на пригодност – над 0.5 – 23905
ха. От тях са селектирани тези, в които има регистрации на диви кози. Така е получена
карта на реално заетите местообитания през 2014 г. - 10513 ха. (Фиг. 21).

Фиг. 21. Оптимални потенциални и реално заети местообитания на дива коза

603
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“

Направено е сравнение между установената средна плътност на дивата коза и
средната степен на пригодност на местообитанието на основата на Maxent моделите
по паркови участъци. Установява се висока (0.7) статистически достоверна корелация
между тези показатели (Фиг. 22). Това позволява да се заключи, че количествената карта
представя и пространствената нееднородност на плътността на популацията на
територията на НП “Рила”.
Дива коза - зависимост между пригодност на местообитанието според модел и средната
плътност установена чрез отчети по паркови участъци
1.6
Боровец

Средна плътност инд./100 ха)

1.4
1.2
1.0
0.8
Бели Искър

0.6

Говедарци

0.4

Костенец
Белово Белица
Якоруда

0.2

Дупница

Благоевград
0.0
0.26

0.28

0.30

0.32

0.34

0.36

0.38

0.40

0.42

0.44

Средна пригодност на местообитанието (Maxent)

Фиг. 22. Зависимост между моделна пригодност на местообитанието и плътността на
популацията на дива коза на ниво парков участък
Сравнението на получените площи с установената численост, представена по-горе,
показват, че в реално заетите местообитания плътността на популацията е 4 – 6
индивида на 100 ха (1 км2), т. е. около средната оптимална плътност. На тази основа
може да се допусне, че реалният капацитет на НП “Рила” е между 950 – 1400 диви кози.
Очевидно популацията на дивата коза в НП “Рила” е угнетена. Наличните животни са
концентрирани в райони, които предлагат най-добра защита от антропогенно влияние.
Получените резултати от анализите на числеността и разпространението на дивата коза
не показват различия с тези, документирани към 1998 г. (Спасов и др. 1999). Вероятно
бракониерството, антропогенното безпокойство и относителната изолираност (Фиг. 23)
са сред главните фактори, които определят устойчиво ниската численост на дивата
коза на територията на НП “Рила”.
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Фиг. 23. Миграционни коридори на дива коза
Вълк (Canis lupus).
Наличните данни за пространствената диференцияция на
числеността на територията на парка са непълни (Таблица 10). В контекста на
представените по-горе резултати е очевидно, че цифрите са завишени. В сравнителен
аспект – плътността е относително еднородна в пространствено отношение, с
изключение на ПУ Дупница.
Таблица 10. Резултати от отчети на вълк по паркови участъци за периода 2000 – 2004 г. (по
Генов 2004 с изменения)
Средно
ПУ

Средна
плътност
на км2

2000 2001 2002 2003 2004

Благоевград 4

4

5

14

9

7.2

0.08

Белица

6

6

7

14

13

9.2

0.08

Якоруда

15

10

12

15

8

12

0.13

Костенец

5

5

3

3

14

6

0.11

Боровец

6

5

9

8

14

8.4

0.08

605
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“

Говедарци

3

14

8

11

14

10

0.14

Бели Искър 3

8

10

4

5

6

0.05

Дупница

0

1

2

0

1

0.01

2

За подробно картиране на разпространението на вълка на територията на НП “Рила”
са използвани данни за ежемесечни регистрации, направени през 2014 г., налични в
архивите на Д НП. На основа на степента на пригодност на местообитанието е
направена карта на полигоните с най-висока степен на пригодност – над 0.5 – 36990.96
ха. От тях са селектирани тези, в които има регистрации на вълци в месечните
формуляри. Така е получена карта на реално заетите местообитания през 2014 г. 33472.09 ха. Практически всички потенциални местообитания са заети (Фиг. 24). Следва
да се отбележи също, че местообитанията в югозападната част също следва да се
смятат за реално обитавани, тъй като в този район има регистрации с фотокапани от
минали години (Фиг. 2). Местообитанията на територията на НП “Рила” са добре
свързани с околните територии чрез гъста мрежа от миграционни коридори (Фиг. 25).

Фиг. 24. Оптимални потенциални и реално заети местообитания на вълк
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Фиг. 25. Миграционни коридори на вълк
Кафява мечка (Ursus arctos). Данни за разпространението на вида по паркви участъци
са налични в годишните доклади на Д НП “Рила” за 2003 – 2004: Благоевград –Кудман,
Злия дол, Парангалица, Тапането, Чакалица, Вировете; Белица - Плазо, Голината,
Германица, Петрова черква, Буката, Динков дол, Узуница, Реджепица, Бранището и
Лопатица; Якоруда - Софан, Казана, и Дженем дере. Ропалица, Врановище; Белово Самара, Торището, Арамлиец, Студения завой, Друма, Водна кула; м.Камъка;
Костенец - Горелата скала, Крайна река, Въртележката-Мандрата и Църковен дол;
Бели Искър –отдели 661, 676, 685”е”, 681”д”, 868”ж”, 848, 853, 888 и 884 “в”; Боровец –
местн. Гроба, отд. 599 ”г”, Пладнище, отд. 697 ”а” Деве чаир, отд. 648 “д”; Говедарци –
местн. Мечит, Лопушница и Вада; Дупница – Жежка вода, м. Самоковище, м. Черната
скала. На основата на тези данни може да се каже, че разпределението по
територията на НП “Рила” е сравнително равномерно. Това, както и сравнително
слабото безпокойство позволява свободното кръстосване между отделните индивиди и
съответно по-висока възпроизводителност, което води до установения положителен
прираст.
За подробно картиране на разпространението на мечката на територията на НП
“Рила” са използвани данни за ежемесечни регистрации, направени през 2014 г.,
налични в архивите на Д НП. На основа на степента на пригодност на местообитанието
е направена карта на полигоните с най-висока степен на пригодност – над 0.5 –
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37553.83 ха. От тях са селектирани тези, в които има регистрации на мечки. Така е
получена карта на реално заетите местообитания през 2014 г. - 36502.97 ха. Практически
всички потенциални местообитания са заети (Фиг. 26). Налични са добре проявени
миграционни коридори в околностите на парка (Фиг. 27).

Фиг. 26. Оптимални потенциални и реално заети местообитания на мечка
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Фиг. 27. Миграционни коридори на мечка
Видра (Lutra lutra). Според доклад за видрата за защитена зона от ек. мрежа натура
2000 по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза І” относителната численост на видрата е 0.16 инд./км.
Изчисленият запас на видрата в зоната е 26 инд.
3.6. Щети от мечка и вълк
До момента са събрани сведения за няколко щети, нанесени от мечки на територията
на парка (Таблица 11). Щетите от вълк са недостатъчно документирани, тъй като за тях,
за разлика от мечката, не се изплащат обезщетения.
Таблица 11. Щети от мечка и вълк на територията на НП „Рила” през последните 2
години.
X

Y

Вид

Щета

Сезон

Източник

Район

23.237525

42.081011

мечка

убита крава

лято

Г. Николов

Аргачка

23.405000

41.951000

мечка

лято

Р. Колчагов

Вълчи дол

23.460000

42.225000

мечка

убита овца
нападение
на човек

лято

анонимно

Мечит

23.637000

42.116000

мечка

стадо овце,

лято

анонимно

Ропалица
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X

Y

Вид

Щета
подгонени и
паднали
в
пропаст

Сезон

Източник

Район

23.257340

42.086392

мечка

убита крава

лято

Г. Николов

Аргачка

23.254561

42.088628

мечка

убит кон

лято

Г. Николов

Аргачка

23.349875

42.067956

мечка

убита крава

лято

Г. Николов

Аризманица

23.567482
23.482533

42.058975
42.024

мечка

убито теле

есен

Р. Колчагов

мечка

лято/есен

Н. Прангов

23.443

41.983

убита крава
посещения
на кошари

Лопатица
Равни
мочури

есен

анонимно

с. Добърско

вълк

3.7. Анализ на събраната информация и съществуващите практики за превенция на
нападение от мечка и вълк
Анализът на наличните данни показва, че повечето регистрирани щети от мечка са през
летния сезон и представляват нападения над свободно пашуващи домашни животни.
Повечето от щетите са в близост до границите на парка, в по-ниските части, където
стопанската двйност е сравнително добре проявена, най-вече под формата на
свободна паша на добитък – крави, коне и овце. Тези резултати кореспондират
констатациите, направени за други райони, че сезонността, броят и локализацията на
щетите са свързани не толкова с пригодността на местообитанието, колкото с
достъпността на антропогенни източници на храна (Златанова 2010).
Превенцията на нападения и предотвратяване/намаляване на щетите от мечки и вълци
на територията на НП „Рила” може да се осъществи в няколко направления:
-

-

Използване на специализирани породи пастирски кучета за охрана на
стадата;
Задължително присъствие на пастир по време на пашуването извън
заграждения;
Обезопасяване на кошарите и пчелните кошери с електропастири, огради
и др. средства за предотвратяване навлизането на хищници в тях;
Засилен контрол върху нерегламентирани дейности, свързани с изхвърляне
на хранителни отпадъци и трупове на животни извън определените за целта
места.
Финансово подпомагане на собствениците на стада с цел осигуряване на
пастирски кучета и електропастири;
Не на последно място за превенция на нападенията на мечки и вълци
трябва да се положат усилия за подобряване естествената хранителна
база, с акцент върху поддържане състоянието на популациите на сърната и
заека (важни компоненти в храната на вълка), поддържане на оптималните
местообитания на мечката и вълка, като например опазване на смесените
гори и масивите от жълъдо-образуващите дървета и други видове значими
за мечката;
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-

Да се сведе до мимимум безпокойствието върху хищниците в техните
местообитания – разширяване на зоните с Ограничено човешко влияние с
приоритет върху оптималните местообитания на мечката.

3.8. Видове, предмет на специални мерки
Уязвими видове наземни бозайници, които следва да се разглеждат като предмет на
специални мерки на територията на НП „Рила” са кафявата мечка, вълкът и дивата коза.
За тези видове е необходимо да се провеждат дългосрочни наблюдения и ежегоден
мониторинг.
Предвид потенциалната възможност от хибридизация на вълци с кучета и диви с
домашни котки, вълкът и дивата котка следва да бъдат предмет на дългосрочен
генетичен мониторинг.
С оглед подобряване състоянието на популациите на мечката и вълка и техните
местообитания се предлагат следните мерки/препоръки:
1/ Горските пътища в ключовите местообитания на мечката и вълка да бъдат забранени
за общодостъпно ползване за моторни превозни средства съгласно Наредба № 4 от 3
февруари 2004 г. за условията и реда за поставяне на забранителни знаци на горските
пътища и места в горския фонд и определяне на техните образци.
2/ Опазване и подобряване на горските екосистеми.
За опазване и подобряване на качеството на местообитанията е необходимо:

установяване и пълна оценка на сегашния статус на местообитанията на
мечката и вълка;

оценка на ресурсите, необходими за мечката и вълка;

разработване и прилагане на дългосрочна стратегия за развитие на горските
екосистеми на територията на парка, чрез подпомагане на естественото
възстановяване, опазване на смесените гори и масивите от жълъдо-образуващите
дървета и други значими за мечката видове;

разработване и прилагане на дългосрочна стратегия за поддържане
популациите на основните видове от хранителната база на вълка: сърна, заек, дива
свиня.
3/ Развитие на животновъдството
С цел намаляване на конфликтите и оценка на влиянието на животновъдството е
необходимо:

оценяване на съществуващото животновъдство и неговото влияние върху
местообитанията на мечката и вълка;

планирането и оценката на бъдещи действия по отношение на животновъдството
в места, обитавани от мечки и вълци, да са съобразени с възможността за възникване
на потенциални конфликти (да се избягва развитие на интензивно животновъдство в
планински райони с висока плътност на мечки и вълци);

да не се осигурява финансиране на животновъдство, пчеларство, земеделие от
фондове на ЕС без ефективна програма за предотвратяване (намаляване) на
евентуални щети от мечки и вълци;
4/ Намаляване влиянието на спортни и туристически дейности и съоръжения, както и
други човешки дейности, водещи до влошаване състоянието на местообитанията и
безпокойство на мечката и вълка.
За намаляване на влиянието на спортните и туристически дейности в местообитанията
на мечките и вълците е необходимо:
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да се оцени сегашният статус и ефекта на спортните и туристически
съоръжения върху местообитанията на двата вида хищници;

изграждането на такива съоръжения и провеждането на такива дейности да се
забрани в ключовите зони на разпространение на мечката и вълка, освен ако те
покриват изискванията на Закона за биологичното разнообразие;

туристическите и спортните дейности, които създават безпокойство на двата вида
хищници в ключовите им местообитания да бъдат забранени;

да се забранят всички дейности, които водят до масирано разрушаване на
местообитанията на мечката и вълка;

засилени охранителни мерки в ключовите местообитания с висока плътност на
двата вида, постоянно обитавани или обитавани над 6 месеца в годината;

пълна забрана на изграждането на ски писти, спортни съоръжения и други
инфраструктурни елементи в ключовите местообитания на двата вида;

ограничаване достъпа на хора (билкари, гъбари,туристи, пастири) през пролетта
(март-15 юли) в ключовите местообитания на мечката и вълка;

всякакви дейности, технологично изискващи използване на голямо количество
техника и хора, да бъдат провеждани в периода извън критичните за мечката месеци
(декември-15 юли);

кофите и контейнерите за боклук в районите, населени от мечки, трябва да
бъдат на места, недостъпни за мечки. Освен това те трябва да са такива, че да не могат
да бъдат отваряни или да бъдат от такъв материал (обикновено от метал), че да не могат
да се разрушават от мечките. Кофите и контейнерите трябва да се извозват редовно, за
да не се претрупват с боклук или да се складират отпадъци около тях;

не трябва да се допуска складиране или разпиляване на хранителни остатъци в
мечите местообитания, особено по туристически пътеки места, където често
преминават хора; нарушителите трябва да се глобяват;

елиминиране на скитащи кучета и котки с цел опазване на естествената
хранителна база на хищниците и предотвратяване/минимизиране на хибридизация при
вълк и дива котка;
Задължителен елемент от дългосрочната стратегия за опазването на популациите на
мечката
и
вълка
е
превенцията
на
нападения
от
тези
хищници
и
предотвратяване/намаляване на щетите от тях на територията на НП „Рила”. Това може
да се осъществи в няколко направления:

Използване на специализирани породи пастирски кучета за охрана на стадата;

Задължително присъствие на пастир по време на пашуването извън
заграждения;

Обезопасяване на кошарите и пчелните кошери с електропастири, огради и др.
средства за предотвратяване навлизането на хищници в тях;

Засилен контрол върху нерегламентирани дейности, свързани с изхвърляне на
хранителни отпадъци и трупове на животни извън определените за целта места.

Финансово подпомагане на собствениците на стада с цел осигуряване на
пастирски кучета и електропастири;

За превенция на нападенията на мечки и вълци трябва да се положат усилия за
подобряване естествената хранителна база, с акцент върху поддържане състоянието на
популациите на благородния елен, сърната и заека (важни компоненти в храната на
вълка), поддържане на оптималните местообитания на мечката и вълка, като например
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опазване на смесените гори и масивите от жълъдо-образуващите дървета и други
видове значими за мечката;

Да се сведе до мимимум безпокойствието върху хищниците в техните
местообитания.
С оглед опазване на популацията на дивата коза на територията на НП „Рила” е
необходимо прилагането на специални мерки в пет основни направления:
1/ засилени мерки по охрана на териториите, обитавани от дивата коза: контрол и
превенция на незаконния лов;
2/ ограничаване на човешкото присъствие и дейности в приоритетните
местообитания на вида с цел опазването на местообитанията и намаляване
безпокойството на дивите кози;
3/ елиминиране на безпокойството на дивите кози от скитащи кучета;
4/ оценка на изолацията на популацията на дивата коза на територията на НП
„Рила”;
5/ намаляване на потенциалната заплаха от разпространение на болести и
паразити, както и възможна конкуренция за храна (потенциална заплаха в ниските
части на парка, в близост до населените места), свързани с пашата на домашни
животни в ключовите местообитания на дивата коза.
Във връзка с горепосоченото е препоръчително прилагането на следните мерки:

Да се осигури максимално ефективен теренен контрол и превенция срещу
незаконния лов на диви кози: засилен контрол и проверки на ловци, местни жители и
хора, законно работещи на територията на НП „Рила” със законно или незаконно
притежавано оръжие. Ефективно противодействие срещу незаконния отстрел
посредством поставяне на детектори за регистриране на изстрел с GSM модул в
ключови местообитания и създаване на подвижна група, която да прави внезапни
проверки без знанието на служителите по парковете.

Отклоняване на маркирани/туристически пътеки и забрана на горскостопански
мероприятия в ключовите местообитания и в непосредствена близост до тях през
размножителния период на вида (април, май, юни), ефективен теренен контрол върху
извънпътното каране на моторизирани превозни средства и други дейности, водещи до
безпокойство.

Засилен контрол върху ловните и пастирските кучета.

Необходими са генетични изследвания, които да дадат информация за степента
на инбрийдинг в популацията на дивата коза в НП „Рила”. На тази основа трябва да се
направи оценка на изолацията с цел определяне на нуждата от процедура по
„опресняване на кръвта”. Изолацията е възможна и в рамките на територията на НП
„Рила” поради интензивна туристическа дейност, ски писти и др., т.е. безпокойство,
което затруднява прякото и свободно контактуване на индивиди от отделните групи кози.

Ефективно регулиране интензивността на пашата на домашни животни в
ключовите местообитания посредством квоти за плътността на пасящите домашни
животни.
Най-значимите заплахи за дивите кози на територията на НП „Рила” са бракониерството
и безпокойството от човека. Конкуренцията за храна и разпространението на болести и
паразити от домашните животни за момента не може да се разглежда като реална
заплаха за дивата коза в Рила, тъй като в ключовите местообитания липсва интензивна

613
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“

паша на добитък. Въпреки това този потенциален проблем не бива да се пренебрегва,
особено в по-ниските части на националния парк, в близост до населените места.
Освен посочените по-горе видове бозайници, предмет на специални мерки, като вид с
предполагаемо ниска плътност и неизяснен статус на територията на НП „Рила”, трябва
да се посочи златката. Необходимо е провеждането на детайлно теренно проучване на
състоянието на популацията на този вид хищник на територията на парка и дългосрочен
мониторинг, който да позволи проследяване на популационните му тенденции.
3.9.Идентифицирани заплахи за популациите и техните местообитания
Поради законовия статут на територията, застрашаващите бозайната фауна на НП
„Рила” фактори може да се очаква да са относително малко на брой и не твърде често
срещани. Въпреки това в границите на парка са установени някои заплахи от
антропогенен характер, които могат значително да влошат състоянието на популациите
най-вече на някои видове едри бозайници. Ако не бъдат взети мерки, в дългосрочен плат
те биха могли да доведат до изчезването на видове бозайници от територията на парка.
Тревожен е фактът, че въпреки режимите на НП „Рила” и охраната на територията му,
на много места е налице незаконен лов на едри бозайници, включително такива с
висок консервационен статус (Фиг. 28).

Фиг. 28. Райони с концентрация на регистрации на бракониерство (по данни на Д НП
“Рила”)
Сред най-разпространените на територията на парка заплахи са и скитащите кучета
(Фиг. 29, 30). Те представляват потенциално значим фактор за намаляване на
естествената плячка на хищниците, което от своя страна води до увеличаване броя
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на нападенията на вълк и мечка над домашни животни. Безпокойството, причинено от
засиленото в определени райони и периоди от годината човешко присъствие, също
е с непренебрежимо негативно влияние, особено за мечката, вълка и дивата коза. То
има отношение най-вече към дейности, свързани със спорт, отдих и развлекателни
дейности на открито, както и със сезонно събиране на билки, гъби и диворастящи
плодове и неконтролирана паша в горски местообитания (Фиг. 29, 30).

Фиг. 29. Локализации на домашни животни в горски местообитания с фотокапани
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Фиг. 30. Регистрации с фотокапани на домашни животни в горски местообитания
Основните заплахи за видовете бозайници и техните местообитания, регистрирани на
територията на НП „Рила” при проведените теренни проучвания и въз основа на
проведените анкети и отчетите за констатираните нарушения, са представени в
Таблица 12.
Таблица 12. Установени заплахи за наземната бозайна фауна на НП „Рила”.
Заплаха

Скитащи кучета

Незаконен лов

Въздействие

Намаляване хранителната
база
на
хищници,
безпокойство на копитни
бозайници
Пряко унижощажане на
видове хищни и копитни
бозайници, намаляване на
хранителната
база
на
хищниците

Засегнати обекти
(местообитания,
видове)
Вълк, рис, мечка,
дива
коза,
благороден елен и
сърна

Вълк, рис, мечка,
дива
коза,
благороден елен,
сърна, заек, дива
свиня

Мерки
преодоляване

за

Засилен
контрол
върху
ловните
и
пастирските кучета,
използване
на
специализирани
породи пастирски
кучета
Регулярен
контрол и проверки
за
бракониерска
дейност
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Заплаха

Незаконна сеч

Въздействие
Унищожаване/влошаване
състоянието
на
местообитанията
на
горските видове бозайници

Засегнати обекти
(местообитания,
видове)
Всички
видове
бозайници,
разпространени в
горски
местообитания

Мерки
преодоляване

за

Регулярен
контрол и проверки
за незаконна сеч
Ограничен
достъп
на
хора,
събиране на билки,
диворастящи
плодове, гъби и др. в
приоритетните
за
мечката, вълка и
дивата коза места,
особено
през
размножителните
периоди
на
видовете

Засилено
човешко
присъствие
в
места, в които
интензивно се
събират билки,
гъби, плодове и
др.

Безпокойство

Всички
видове
едри бозайници в
горските
местообитания

Каране
на
моторизирани
превозни
средства
по
туристически
пътеки

Безпокойство

Всички
видове
едри бозайници

Засилен контрол

Всички
видове
едри бозайници

Мерки
за
намаляване
на
безпокойството по
време
на
размножителния
сезон
и
други
ключови периоди от
жизнения
цикъл
(зимен
сън):
ограничаване
на
достъпа до места,
които са подходящи
за леговища на вълк
и мечка или такива
са налични – в
радиус от 500 м.,
както и в ключовите
местообитания на
дивата
коза,
недопускане
изграждането
на
туристически пътеки
и
маршрути
в
ключови
за
размножаването на
тези видове райони.

Спорт и отдих
на
открито,
развлекателни
дейности

Безпокойство
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Заплаха

Конструкции за
спорт и отдих

Човешка
намеса
безпокойство

Интензивна
паша
домашни
животни

Незаконен
риболов

Засегнати обекти
(местообитания,
видове)

Въздействие

на

и

Вълк, мечка,
коза

дива

Възможност
за
разпространение
на
болести
и
паразити,
намаляване
на
хранителната
база
на
копитните
видове
бозайници, безпокойство

Дива
благороден
сърна

коза,
елен,

Безпокойство и намаляване
на хранителната база на
видрата

Видра

Мерки
преодоляване

за

Опазване
на
ключови
местообитания;
Ограничаване
на
туристическа
дейност
и
инфраструктура в
радиус от 1 км от
регистрирани
леговища
и
наблюдавани
вълчета и женски
мечки с малки
Определяне
на
квоти
за
плътността
на
пасящите домашни
животни,
регулиране
интензивността
на
пашата и да се
провежда
регулярен теренен
контрол
Регулярен
контрол

теренен

В таблицата са включени само установените до момента заплахи за бозайната фауна
на НП „Рила”. Трябва да се имат предвид, обаче, и някои потенциални заплахи, които
могат да бъдат установени само след провеждането на специални генетични
изследвания. Такива заплахи са инбрийдинга при дивата коза и хибридизацията при
вълка и дивата котка. В тази връзка е наложително провеждането на генетични
изследвания и дългосрочен генетичен мониторинг на популациите на вълка и дивата
котка. За превенция на хибридизацията е необходим контрол върху скитащи кучета и
котки. С оглед оценяване необходимостта от предприемане на мерки относно
възможен инбрийдинг в резултат на изолация, популацията на дивата коза следва да
бъде обект на генетични изследвания. Необходим е дългосрочен генетичен мониторинг
на вида, за да се следят тенденциите в това отношение.
Според годишните отчети на Дирекцията на НП „Рила” популацията на благородния
елен през последните години е намаляла. В тази връзка е наложително подробно
проучване на причините за тази тревожна тенденция и разработване на стратегия за
подобряване състоянието на популацията му.
3.10.Предложения за мерки за подобряване състоянието на популациите
В т. 3.3. са представени мерките за опазване на популациите на видове бозайници в НП
„Рила”. Тук са изложени конкретни предложения, които да послужат за основа на
предложения за проекти към ПУ:
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Екологичен мониторинг на популациите на кафява мечка, вълк, дива коза.
Детайлно теренно проучване с цел доказване присъствието и оценка на статуса на
риса на територията на НП „Рила”. При доказване постояннота присъствие на вида е
необходимо разработване на дългосрочна стратегия за опазването му в района.
Генетични изследвания на хибридизацията при вълк и дива котка и дългосрочен
генетичен мониторинг.
Генетични изследвания за степента на инбрийдинг в популацията на дивата коза в НП
„Рила” и дългосрочен генетичен мониторинг.
Разработване и прилагане на дългосрочна стратегия за развитие и опазване на
горските екосистеми на територията на парка.
Подобряване състоянието на естествената хранителна база на едрите хищници
4.Заключение
Относително обширната площ, релефът и значителният вертикален градиент на
територията на НП „Рила” обуславят разнообразие от местообитания, което от своя
страна създава разнообразие от екологични ниши. Всичко това е предпоставка за
присъствието на голям брой видове бозайници. Наземната бозайна фауна на НП
„Рила” се отличава с голямо видово разнообразие и висока консервационна
значимост. Тя е типична за планинските райони на страната и се характеризира с
висока степен на естественост. Видовият списък на парка наброява 40 вида бозайници
(без прилепи и синантропни видове) от 16 семейства и 5 разреда, включва видове както
от национално, така и от европейско и международно значение. Поради законовия
статут на територията, бозайната фауна в района е относително добре съхранена.
Същевременно, обаче, са налице значителен брой заплахи от антропогенен характер,
които налагат предприемането на ефективни мерки за елиминиране или свеждане до
минимум на отрицателно действащите фактори. Видовете едри бозайници,
разпространени в границите на парка, трябва да се разглеждат в контекста на
съседните територии, предвид необходимостта от генетичен обмен между отделните
пространствени групи за поддържане на устойчии популации в дългосрочен план.
Бозайната фауна на парка е добре проучена предимно във фаунистично отношение.
Твърде малко са, обаче, екологичните данни, въз основа на които може да се направи
адекватна оценка на състоянието на популациите им. Същевременно дори видовият
списък на клас Mammalia в района не може да се разглежда като категорично
установен. Под въпрос остава например присъствието на рис на територията на парка,
тъй като намерената по време на теренното проучване единствена следа не може да
се приеме като 100%-во доказателство за това.
В заключение може да се каже, че за поддържането/достигането на стабилен статус на
консервационно значимите видове бозайници в НП „Рила” е необходимо провеждане
на детайлни научни изследвания, които да дадат добра основа за планиране на позадълбочени мониторингови проучвания и по-ефективни мерки за опазване на
популациите.
5.Екологична оценка
5.1. Уязвимост
СТЕПЕНИ: + - ниска
ВИД

СТЕПЕН

++ - средна

+++ - висока

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ МЕРКИ

619
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“

ФАУНА
Бозайници без
прилепи

+

++

дребните бозайници (Insectivora, Rodentia) в парка Не
са
не са уязвими с изключение на лалугера.
необходими,
освен
за
лалугера.
Основните заплахи за едрите бозайници са
Препоръчва
следните:
се
регулярен
Безпокойство от човешко присъствие, незаконен контрол
и
лов, скитащи кучета, незаконна сеч, изолация проверки
за
(дива коза)
незаконен лов и
сеч;
засилен
контрол
върху
ловните
и
пастирските
кучета; мерки за
намаляване
на
безпокойството
по
време
на
размножителния
сезон
и
други
ключови периоди
от жизнения цикъл
(зимен
сън):
ограничаване на
достъпа до места,
които
са
подходящи
за
леговища
на
хищници
или
такива
са
налични, както и
ключовите
за
дивата коза – в
радиус от 500 м.,
недопускане
изграждането на
туристически
пътеки
и
маршрути
в
ключови
за
размножаването
на приоритетните
видове райони;

5.2. Рядкост
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СТЕПЕНИ: + - ниска
ВИД

++ - средна

+++ - висока

СТЕПЕН

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ МЕРКИ

++

Общо 9 вида от бозайната фауна на НП
„Рила” са включени в Директива 92/43: 9 вида са в
Приложение 4, а 5 от тях и в Приложение 2. Общо
11 вида са включени в ЗБР като 7 са в Приложение
2 и 9 са в Приложение 3. Пъстрият пор и лалугерът
имат категория „уязвими” (Vulnerable) в Световния
Червен списък (IUCN, 2015). Видрата е в категория
„почти застрашени” (Near Threatened. Общо 9
вида са включени в Червената книга на Република
Бъргария: 4 вида в категория „застрашени”
(Endangered), 4 вида в категория „уязвими”
(Vulnerable) и един вид в категория „критично
застаршени” (Critically Endangered). Общо 6 вида
са включени във Вашингтонската конвенция (CITES).
Три от тях са в Приложение 1, четири – в
Приложение 2 и един - в Приложение 3.
Редки видове са алпийският козирог, дивата
коза, рисът и златката. Два подвида бозайници са
балкански ендемити: дивата коцза (Rupicapra
rupicapra balcanica) и невестулката (Mustela nivalis
galinthias).

ФАУНА
Бозайници без
прилепи

Мониторинг
на
популациите
на
приоритетните
видове
бозайници, който
да включва подетайлни
проучвания
от
съществуващия
такъв.

5.3. Естественост
СТЕПЕНИ:
ВИД

+ - ниска
СТЕПЕН

ФАУНА
Бозайници без
прилепи

+++

++ - средна
+++ - висока
ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИМОСТ
МЕРКИ

ОТ

Бозайната фауна в парка се характеризира Не са необходими
с висока степен на естесвеност.

5.4. Типичност
СТЕПЕНИ:
ВИД

+ - ниска
СТЕПЕН

ФАУНА
Бозайници без
прилепи

+++

++ - средна

+++ - висока
ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

Бозайната фауна в парка е представена от типични видове за
нашите планини.

5.5. Размери
СТЕПЕНИ:
ВИД

+ -

недостатъчни
СТЕПЕН

+++ - достатъчни
ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ ПРОМЯНА
В ГРАНИЦИТЕ НА
ПАРКА
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ФАУНА
Бозайници без
прилепи

+++ -

+

дребни бозайници (насекомоядни бозайници и
гризачи) – в парка са предоставени достатъчно
големи и разнообразни местообитания за
оптималното им съществуване.
едри бозайници (копитни и хищници) имат
големи индивидуални (от няколко стотин
квадратни
километра)
–
в
парка
са
предоставени
достатъчно
големи
и
разнообразни местообитания за оптималното
им съществуване, но с оглед устойчивото
съществуване на популациите им в дългосрочен
план някои видове са потенциално застрашени
от инбрийдинг, ако територията на парка няма
връзка със съседни територии с подходящи
местообитания

Не е необходима
промяна
в
границите
на
парка, но трябва да
се осигури връзка
(биокоридори) със
съседни територии
с оглед генетичен
обмен
между
субпопулациите на
някои видове едри
бозайници

5.6. Биологично разнообразие
СТЕПЕНИ:
ВИД

+ -

ФАУНА
Бозайници без
прилепи

недостатъчни
СТЕПЕН

+++

+++ - достатъчни
ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

Наземната бозайна фауна на НП „Рила” включва 40 вида бозайници
(без прилепи и синантропни видове наземни бозайници) от 16
семейства и 5 разреда. Видовото разнообразие може да се оцени
като сравнително голямо. То е типично за планинските екосистеми на
територията на страната и се характеризира с висока степен на
консервационна значимост. На територията на националния парк се
срещат приблизително 69 % от автохтонната наземна бозайна
фауна, типична за страната.

5.7. Стабилност и нестабилност
СТЕПЕНИ:

+ - ниска степен или нестабилни

стабилни
ВИД
ФАУНА
Бозайници без
прилепи

СТЕПЕН

++ - средна

+++ - висока степен или

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ МЕРКИ

+++

популациите на дребни бозайници са стабилни.

Не

++

популаците на едри бозайници като цяло са
стабилни,
но
регистрираните
заплахи
от
антропогенен характер застрашават устойчивото
им съществуване в дългосрочен план. Съществува
потенциалната заплаха от хибридизация при вълка
и дивата котка, както и липса на информация в
това отношение.

Засилен контрол
на територията на
парка.
Екологичен
мониторинг
на
популациите
на
кафява
мечка,
вълк и дива коза.
Генетичен
мониторинг
на
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вълк и дива котка.
Организмови групи/местообитания
Фауна
Бозайници без прилепи

Национално

Значение
Европейско

Световно

+

+

+
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ЕВРОПЕЙСКИ ЛАЛУГЕР (SPERMOPHILUS CITELLUS)
Автор: Йордан Кошев
1. Увод
Европейският лалугер (Spermophilus citellus) e средно голям дневноактивен гризач, който
се среща на слабо структурирани популации (често наричани в България колонии) в
откритите необработваеми безлесни местообитания в Централна Европа и Балканите
(Кошев 2012в). Той има силно изразен годишен цикъл, в който основна част заема
хибернационият период с продължителност около 6-7 месеца. След като през втората
половина на ХХ век, вида бива обявен за вредител, започва целенасочена борба срещу
него (Марков 1952, Пешев 1955) и едновременно с това започва интензификация на
земеделието и животновъдството. В резултат на това неговата численост и ареал
сериозно намаляват. Европейският лалугер изчезва от Германия и Полша. Сериозно
намалява неговата численост в Чехия, Словакия, Молдова, Северна Гърция и Македония
(Кошев – непубл. данни, Kryštofek 1999, Coroiu et al. 2008). В момента той е защитен вид,
като е включен в Червения списък на IUCN с категория „уязвим” , Червената книга на
България също с категория „уязвим” (Стефанов - под печат) и в включен в Приложение 2
на Закона за биологичното разнообразие (2002).
Първи изследвания на Европейския лалугер в околностите на Крива река (днес яз.
Белмекен) и мест. Куртови ливади
се извършват в средата на ХХ век, като
изследванията в по-голямата си част са таксономични (Марков 1957, Пешев 1955, Пешев
1968, Пешев 1987, Belcheva, Peshev 1979, Belcheva, Peshev 1985). Според Ružič (1978)
най-високото известно находище в света се намира в околностите на вр. Белмекен
(Рила планина).
В света са описани 9 подвида, от които най-малко три се срещат у нас (Пешев и др.
2004). Един от подвидовете вероятно се среща в околностите на яз. Белмекен (Рила).
Изясняване на подвидовия статус на популациите от България може да стане само на
основата на цялостен анализ на изменчивостта на вида в рамките на целия ареал
(Пешев и др. 2004).
Непълна и откъслечна екологична информация за вида в околностите на вр. Белмекен
(Рила) дават Паспалев, Пешев (1957) и Страка (1961). През 2002-2003г. се провеждат
мониторинг на вида в рамките на проект „Разработване и прилагане на система за
екологичен мониторинг на Националните паркове“ (Стефанов 2003).
През 2005г. в рамките на дисертационен проект на Института по Зоология – БАН (Кошев
2012в) започва интензивно проучване на лалугеровата популация в района. Изследвани
са вида на кокциидиините паразити и степента на опаразитеност (Golemansky, Koshev
2007, 2009) на лалугерите, природозащитния статус, заплахите и разпространението
(Koshev 2008, 2009), популационната динамика, половия и възрастов състав,
поведението, влиянието на абиотични и биотични фактори и др. (Кошев 2012в).
Популацията на лалугера e част от проучването на дребната бозайна фауна в района
и влиянието на интезитета на пашата (Кошев 2008, Koshev, Zidarova 2008). В района е
извършено и международно изследване на филогеографията на вида в Европа
(Říčanová et. al. 2013) и изменчивостта на хромозомите в Югоизточната част на
Балканския полуостров (Chassovnikarova et. al. 2015).
Извършван е мониторинг на лалугеровата популация в рамките на Националната
система за мониторинг на Биологичното Разнообразие (НСМБР) към Министерство по
околната Среда и Водите (МОСВ) през 2008, 2011 и 2013г. През 2013г. лалугеровата
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популация е изследвана по време на дейностите свързани с картиране и определяне
на целеви видове в рамките на Натура 2000 „Обособена позиция 4: Kартиране и
определяне природозащитното състояние на бозайници, без прилепи 6. Европейски
лалугер (Spermophilus citellus)“ (Кошев 2012а,б, Кошев 2013). През 2014г. е извършен
мониторинг на лалугеровата колония по проект Проект "Теренни проучвания на
разпространение на видове / оценка на състоянието на видове и хабитати на
територията на цялата страна – I фаза" Договор № 2597/22.07.2013 г. „Теренни
проучвания на разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)“
(Костова и др. 2015).
В заключение може да се каже, че в Рила планина се намира уникална лалугерова
популация. Тя е абсолютно изолирана от останалите популации на Европейски лалугер
в България (Koshev 2009). Това е най-високо разположената популация на Европейски
лалугер в света. Поради своята откъснатост от другите популации вероятно притежава
подвидова специфичност, което я прави важна за опазването на вида. Същевременно
нейната изолираност и разпокъсаност (само една нейна част е на територията на НП
„Рила“ я превръща в особено уязвима на антропогенно влияние.
Целта на настоящият доклад е да анализира състоянието на вида, вкл. тенденции,
заплахи, разпространение и мерки за опазване/поддържане на популациите на
територията на Рила планина и в частност на НП „Рила“.
2.Материал и методи
Само част от Рилската популация на Европейския лалугер (S. citellus) се намира на
територията на Националния парк „Рила“ и в ЗЗ BG00000495 Рила. Останалата част е
извън тези две защитени територии/зони. Нейното състояние и опазване не може да се
анализира отделно, а само като съвкупност. Поради тази причина изследването
обхваща пригодните местообитания за вида, и тези в които вида е регистриран на
географската територия – Рила планина.
За пръв път през 2003г., НП Рила стартира мониторинг на популацията на Европейския
лалугер на четири мониторингови площадки (50х50м или 100х100м) около яз. Белмекен,
като данни съществуват за две години (2003 и 2004) (Отчети на ДНП Рила за 2003, 2004).
Мониторинга се провежда по утвърдена методика за двата Национални парка
(Стефанов 2003).
През 2008 г. стартира мониторинг на лалугера в рамките на НСМБР по утвърдена от
МОСВ методика (Стефанов 2008). Методиката представлява броене на лалугерови
дупки на 100 метрови трансекти с широчина 5 метра и разположени в квадрат със
страна 1км. Получените резултати досега са не са подлагани на анализ. Те са налични
в базата данни (БИОМОН) на МОСВ и са за три години (2008, 2011 и 2013г).
След 2014г. методиката за мониторинг и оценка е осъвременена и опростена в
рамките на проект „Теренни проучвания на разпространение и численост на
бозайници (без китоподобни)“. Изследвани са три мониторингови площадки в
границите на Рила планина, като само една от тях попада в границите на НП „Рила“.
Данните са подложени на анализ и статистическа обработка. Оценени са обилие,
параметри на местообитанието, заплахи и е дадена оценка на природозащитното
състояние на вида (Костова и др. 2015)
През 2005 г. започва докторантски проект на Института по Зоология - БАН за проучване
на поведението, популационната динамика, влиянието на климатичните условия,
опаразитяването, генетиката и цитогенетиката на Европейския лалугер в района на яз.
Белмекен (НП Рила). Като основна площадка е използвана една от мониторинговите
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площадки (Рибно дере 2) използвана през 2003 и 2004г. Проучването на площадката
продължава и до момента (2015г.). Като систематично са провеждани преброявания на
няколко вида лалугерови дупки. В периода 2005-2010 година са провеждани паралелни
проучвания с CMR-метод и сканиране на индивиди. Поради тази причина данните от
този период са подложени на статистически анализ (Кошев 2012).
През месеците юни и юли 2015г. е проведено проучване на разпространението на
Европейският лалугер в НП „Рила“ и погранични райони на парка. По предварителни
модели на разпространение (Кошев 2013) са очертани райони за проучване. Използван
е трансектният метод като териториите са обследвани за наличие на индивиди,
издавани от лалугерите звуци на тревога или следи от тях – дупки и екскременти.
Използван е бинокъл Olympus DSP R 8x40. Наличието на вида е удостоверявано с GPS
координати с помощта на GPS Garmin Dakota 10. Наименованието на проучените
географски местности са според картата на Старикова (1995).
Данни за пашата на домашни животни (брой и вид) и ползването на сено (кг.) са
приложени в отчети за извършената дейност от Дирекция „Национален парк Рила“ от
2003 до 2014г (Приложение 7). Подробни таблици по паркови участъци са предоставени
за 2004, 2008, 2009, 2011 и 2014г.
3.Резултати и обсъждане
3.1. Разпространение на лалугера в Рила планина
На фиг. 1 са представени резултатите от проведеното проучване на
разпространението района на Рила планина. Очертаните площи са фигуративни, като
границите на полигоните не са обходени изцяло. Преди проучването съществуваха
лични непубликувани сведения на от 70г. на ХХ век на Ж. Спиридонов за вр. Ибър и Вл.
Милушев за вр. Каменити връх за 2012г. Стефанов (2003) предлага района на вр.
Каменити връх (2200-2300м.н.в.) като мониторингова площ на периода за излизане от
хиберанция без да се дава допълнителна информация дали и как вида се среща там.
По време на проучването се установи, че популацията на Европейският лалугер в НП
„Рила“ е съсредоточена на територията на три Паркови участъка – Белово, Якоруда и
Боровец. Като най-голямата и част е в ПУ Белово. Видът беше открит с много голяма
плътност в районите на малката и голямата Премка (в подножието на вр. Белмекен), вр.
Равни връх, вр. Острец (в ниската част на осигурителният парапет), вр. Каменити връх,
премката между вр. Ибър - Каменити връх, Средни връх (северен). Тези данни допълват
и разширяват знанията за разпространението на лалугера.
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Фиг. 1. Разпространение на Европейския лалугер на територията на НП „Рила“.
Проучени райони и райони с информация за наличие.
В източната част на проучвания район около х. Заврачица, х. Грънчар, м. Нехтеница,
Янчов връх, Дяволски връх I, Средни връх (западен) и м. Казана не е установено
присъствия на лалугер (фиг. 1).
По време на сегашното проучване се потвърдиха данните получени от Вл. Милушев за
плътна лалугерова популация на вр. Каменити връх (2593м.н.в.), които са по-високи от
тези на вр. Белмекен – 2520 м.н.в. (Д. Рагъов – лични непубл. сведения). Напълно е
възможно вида да обитава и върха на Равни връх ( 2637 м.н.в.).
Проучването многократно разшири пределите на известената ни до момента
популация. Остават непроучени територии за които има непотвърдени сведения, какъвто
е района на яз. Калин и пасищата около х. Иван Вазов (лични. непубл. сведения – А.
Ралев) или пък такива за които има вероятност вида да обитава какъвто е района на м.
Кардалица, Дяволски връх, м. Пъклица, вр. Пъклица и югозападните склонове на вр.
Ибър и т.н.
От прегледа на разпространението на вида можем да се заключи, че вида съществува
на по-голяма площ (в западна посока) от колкото първоначално се предполагаше. По
устни сведения от пастирите пасящи от около 5-7 години в м. Мочурището и вр. Ибър,
видът първоначално не е присъствал в тези райони, но след като те са започнали да
извеждат своите стада, той е заселил новите територии.
Популацията на лалугера в Рила планина е разделена на две части. Едната част е в
рамките на НП „Рила“ и Защитена зона Натура 2000 BG00000495 „Рила“, а другата част
е извън всякаква защита. Високата изолираност на Рилската популация (повече от 19
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километра от съседни колонии и 1,7 км денивелация (Koshev 2009) я прави особено
уязвима от антропогенно влияние. Като пример за такова въздействие може да послужи
Инвестиционни предложение (ИП) от 2009 г. за Вятърно енергиен парк „Куртово“ (32
броя вятърни генератори на обща площ от 3014 дка), които е заплануван на 1,4 км от
границата на НП „Рила“. Реализирането на подобни ИП на границата на НП Рила би
имало пагубен ефект на няколко нива. Първо би унищожила индивиди, след това
техните местообитания и не на последно място би разделило популацията на две части
като затрудни а дори и прекъсне генетичният обмен.
Съществуват множество малки популации, които не са включени в границите на НП
„Рила“. Такива са лалугеровите популации в района на стената на яз. Белмекен, м.
Чакърица, м. Пиздина водица, с. Мала църква и пасищата намиращи се западно от
Контролно информационният пункт на НП „Рила“ до Спортната база – Блемекн..
Особено належащо е включването на всички лалугерови популации в границите на НП
„Рила“ за да се осигури тяхната по-добра защита и управление.
Резултати от мониторинга на мониторингови площадки (Кошев 2012, Кошев –
непубликувани лични данни).
Динамика на популационното обилие в периода 2003 - 2015г.
Относителна популационна плътност на S. citellus в района на яз. Белмекен за периода
2003-2015г, представена чрез общ брой обитаеми лалугерови дупки на площ 1ха е
представена на фиг. 2. Данните от 2002 до 2010г. са подробно анализирани от Кошев
(2012в).
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Фиг. 2. Относителна популационно обилие на S. citellus в района на яз. Белмекен за
периода 2003-2015г, представена чрез общ брой обитаеми лалугерови дупки на площ
1ха. Забележка: Данните за 2003 и 2004 за района на Белмекен, са предоставени от
ДНП „Рила”. Данните за 2013г. не са налични до момента на написването на настоящият
доклад.
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Наблюдава се плавно намаляване на популационното обилие, като то е най-високо
през 2007 г. и най-ниско през 2012г. съответно 262 лалугерови дупки/ха и 49 дупки за
2014г.
Динамика на популационното обилие и плътност на S. citellus в района на яз. Белмекен
за периода 2003-2010г (Кошев 2012в).
Направен е подробен анализ на данните от периода 2003-2010г, като не се наблюдават
силно изразени амплитуди в относителната популационна плътност/обилие в
лалугерова колония до яз. Белмекен (Кошев 2012в). Плътността обикновено се движи
между 2,5 уловени индивида/0,1ха (±2.06 SD) през 2006 и 1 уловен инд./0,1ха (±1,05 SD).
Същевременно общия среден брой дупки са най-много през 2007 г 26,2 дупки/0,1ха
(±9,93 SD) и най-малко 11,75 дупки/0,1ха през 2010 г. При анализа на популационната
динамика в сравнение с равномерната не се откриват достоверни различия между
годините при среден брой уловени животни (χ 2 = 0,57, df = 3, p = 0,9, Chi-square test). Не
се откриват и достоверни разлики при общия среден брой дупки на 0,1ха (χ 2 = 8,82, df =
7, p = 0,16, Chi-square test). Не се откриват разлики при максималният среден брой
активни индивиди (χ2 = 1,12, df = 4, p = 0,89, Chi-square test).
Откриват се достоверни различия при общия среден брой дупки на 0,1ха за целия
период 2003-2010 (χ2 = 22,38, df = 7, p = 0,002, Chi-square test of goodness-of-fit). Но когато
се елиминират данните от 2003 г. и 2004 г., които не са събирани от автора не се
установяват различия (χ2 = 8,82, df = 7, p = 0,16, Chi-square test of goodness-of-fit).
В заключение може да се каже, че за шестгодишния период 2005-2010 в моделна
колония Белмекен не се откриват съществени разлики в относителната популационна
плътност в сравнение с равномерната.
В района на моделна лалугерова колония в подножието на вр. Белмекен не се
наблюдават съществени изменения на популационната плътност, като тя се движи в
границите на равномерната за периода 2003-2010 (Кошев 2012в). Във местообитанието
на лалугеровата колония няма резки колебания в температурите и влажността, което
обуславя сравнително по благоприятни условия. Броя и вида на хищниците е по-малък в
сравнение с равнинните лалугерови колонии. Спорадично са наблюдавани отделни
индивиди на Vulpes vulpes, Canis domesticus, Aquila chrysaetus, Buteo sp. и Accipiter sp..
Опаразитеността с кокцидии също е сравнително слаба. За това вероятно спомага и
факта, че колонията е абсолютно изолирана от другите лалугерови популации в
България (Koshev 2009). Като вероятно синергичния ефект на всички тези фактори
спомага за поддържането на равномерна популационна плътност на S. citellus в
моделна колония под вр. Белмекен в периода 2005-2010г (Кошев 2012в).
3.2. Резултати получени от мониторинга на НСМБР на МОСВ
Трите проучвания (2008, 2011, 2013) са провеждани от различни изследователи, което
вероятно влияе на получените резултати. Наблюдава се плавно намаляване на броя на
лалугеровите дупки, като то е най ниско през 2011 г. средно 2,7 и 138 дупки общо. През
2013г. наблюдаваме увеличаване на броя, но той не достига нивата от 2008г. а именно
5,4 среден брой и 271 броя общо. Стандартното отклонение е прекалено голямо за да
може да се проследи статистическа достоверност на данните. В използваната
методика (Стефанов 2003) няма алгоритъм за оценка на получените резултати,
статистически анализ и тълкуване на природозащитното състояние на вида.
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Табл. 1. Резултати по години получени от НСМБР
година

2008

Среден
Общ брой
Брой
Минимале Максимале Стандартн
брой дупки дупки на 100 трансект н брой
н брой дупки о
на 100 м
м трансект
и от 100 м дупки
отклонение
трансект
7,9
316
40
0
18
5,1

2011

2,7

138

50

0

12

2,7

2013

5,4

271

50

0

16

3,8

Общо

5,17

241

-

-

-

4,4

При анализ на данните по трансекти се вижда, че най-съществено е намаляването на
средния брой на лалугеровите дупки в Трансект №1, като броя на дупките е почти с 58%
по-малко през 2011 в сравнение с 2008г (Табл. 2).
Табл. 2. Резултати от всички трансекти проведени по време на НСМБР
Среден брой дупки
Номер трансект
(група от 10 трансекта по
100м)
Трансект №1

2008

2011

Общо
средно

2013

11,5

2

4,9

6,1

Трансект №2

7

4

6,5

5,8

Трансект №3

6,6

2,5

6,2

5,1

Трансект №4

6,5

2,4

5,9

4,9

Трансект №5

-

2,9

3,6

3,2

7,9

2,7

5,4

5,17

Общо

От резултатите получени от НСМБР за периода 2008, 2011 и 2013 е видно, че има
намаляване на относителното обилие на лалугера.
3.3.Резултати от проект „Теренни проучвания на разпространение и численост на
бозайници (без китоподобни)“
Обилието на вида в Рила планина е 0,58 дупки (Min – max: 0-2) (±0,65 SD) и 95% CI:
0,40÷0,77 (SigmaPlot) изчислено като средна стойност на брой дупки/100м2 за всички
трансекти (49 бр.) всеки с дължина от 100метра в пробните площи за ежегоден
мониторинг.
В Рила планина 90% от проучените чрез трансекти местообитания са определени като
пасищата, но само в 55 % от случаите височината на тревната растителност е над 15
см., при 80% има слаба или напълно липсва паша/коситба и при 63%
пашата/коситбата е под 80%. От сега известните данни за България, вида
преимуществено предпочита местообитания тип – пасище и/или ливада с ниска
тревна растителност и интензивно изпасване/окосяване (Koshev 2008, Кошев 2012).
Местообитанията на лалугера се характеризират с ниска степен на обрастване с
храстовидна растителност и високо проективно покритие на пашата/коситбата.
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По отношение на констатираните заплахи използваната методика дава информация за
промените в заплахите в пробни площи, засягащи пряко дадена колония. Има
регистрирано опожаряване и използване на родентециди (в непосредствена близост
до границата на НП „Рила).
Крайната оценка на състоянието на европейския лалугер в Рила планина показва, че
видът е в „лошо – незадоволително“ състояние поради факта, че интензивността на
пашата и коситбата и нейното проективното покритие са недостатъчни. Свързания с тях
параметър височината на тревната покривка също е над индикативните норми
(Koстова и др. 2015).
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.“
Общо на територията на ЗЗ Натура 2000 BG0000495 „Рила“ (която съвпада по територия
с НП „Рила“ са извършени 78 стометрови трансекта. 68 от тях са в местообитания, в
които са установени лалугери. Относителната плътност е средно 1,3 лалугерови дупки
на 100 метров трансект (SD = 1,5). Общата площ на сегашните находища на
Европейския лалугер изчислени по време на проекта в оптимални местообитания е
22,68 ха и в субоптимални местообитания е 2508,2 ха. В резултат на направения
индуктивен модел общата площ на потенциалните местообитания на вида е както
следва: оптимални местообитания 187,9 ха и субоптимални местообитания – 5837,7 ха.
Проучени са 11 потенциални местообитания (чрез 78 стометрови трансекта) за
определяне на структурното и функционалното състояние на хабитата. В
местообитанията, в които е регистриран вида са направени 68 трансекта. В 10,3 % от
трансектите разхвърляната дървесна растителност (главно клек и хвойна) е над 5 %,
което определя природозащитното състояние по този параметър на вида като
неблагоприятно-незадоволително. Във всичките 68 трансекта или 100% височината на
тревната растителност е между 16-30 см. По този параметър природозащитното
състояние на Европейския лалугер в защитената зона е неблагоприятнонезадоволително. Изследването е проведено в края на вегетативния сезон и затова не
може да се направят окончателни изводи. Изследваните местообитания са
класифицирани като ливади и пасища (смесен тип). В 7,35 % от трансектите
проективното покритие на коситбата е под 80 %. Може да се счете, че по този
параметър природозащитното състояние на Европейския лалугер в защитената зона е
неблагоприятно-незадоволително.
Общата оценка на по четирите критерия на Природозашитният статус (ПС) на вида за
Европейски лалугер (Spermophilus citellus) в ЗЗ BG0000459 „Рила“ е „Неблагоприятно –
незадоволително“.
3.5.Анализ на броя и вида на пашуващите животни и количеството сенокоса и
тяхното влияние върху популацията на лалугера
Всички местообитания заселени с лалугер и такива пригодни за него се намират във
Многофункционаланата зона в която според ПУ „НП Рила“ 2001-2010 нормите за паша
са 1 овца/0,1ха и 1 ЕРД/0,1ха. Както е видно от табл. 3 през броя на пашуващите
животни никога не достига заплануваните бройки. При Едрия рогат добитък (ЕРД)
единствено през 2014г. в ПУ Боровец има изпълнение от 91% на първоначалният план.
Средно за всички години и паркови участъци през проучените 5 години, броят на ЕДР
пашувал в парка е 18,3% от заплануваният. При групата на коне, мулета, катъри,
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магарета средно за трите паркови участъка има 2 % изпълнение на заплануваният
брой, а при овцете само 8 %.
От друга страна при запланувана коситба има 100 % изпълнение на плануваното
единствено в района на ПУ Якоруда за три години 2009, 2011 и 2014г. на което се дължи и
достигане на 54% средно за трите паркови участъка за петте изследвани години.
Височината на тревната покривка и нейният състав са едни от най-важните фактори,
които благоприятстват популациите на Европейския лалугер (Кошев 2012а, б, в, Koshev
2008, 2009, Kryštofek 1999, Coroiu et al. 2008). Височината на тревната покривка се влияе
най-силно от климатичните условия през годината (валежи и температура), от
пашуването на селскостопански животни и количеството на сенокоса. От
представените данни и техния анализ е видно, че за 5-те изследвани години няма
достигнати дори 20% от заплануваните (позволени според ПУ „НП Рила 2001-2010“) брой
пасящи животни. Този факт обяснява и незадоволителното природозащитно състояние
на вида което е получил при няколко независими оценки. Единствено при количеството
на сенокоса има изпълнение на заложените планове в района на ПУ Якоруда.
При направени анкети с пастирите се разбира, че позволените чрез разрешителни
брой животни рядко се достига, защото пастирите изкарват на пасищата обикновено
по-малък брой животни. Също така се оплакват, че картирани като пасища площи се
оказват покрити с храстова и дървесна растителност например – клек и не могат
реално да се използват.
От така направения анализ е видно, че трябва да се завиши броя на пашуващите
селскостопаснки животни като нормите за паша останат близки до тези в ПУ „НП Рила
2001-2010“. Ако пък е необходима промяна, то тя да не бъде драстично намаляване на
нормите (в пъти). Намаляването и на без това малкия брой пашуващи животни ще се
окаже пагубно върху популациите на Европейския лалугер, а от там и на свързаните с
него животински видове.
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Разлика
Разлика
Коне* - Коне*
плануваноплануваноПлан - Отчет
отчет ЕДР отчет
(бр.)
(бр.)
%
Коне* - %

Овце План
(бр.)

Разлика
Събрано
Разлика
Овце Събрано
плануваносено
плануваноОтчет
сено
отчет овце
отчет (кг) отчет сено
(бр.)
план (кг)
-%
-%

година

ЕРД План
(бр.)

ЕРД Отчет
(бр.)

Белово

2004

580

82

14,1

580

42

7,2

250

0

0,0

50000

9500

19,0

Белово

2008

716

61

8,5

716

2

0,3

2864

60

2,1

25000

0

0,0

Белово

2009

716

449

62,7

716

2

0,3

2864

130

4,5

25000

2000

8,0

Белово

2011

716

413

57,7

0

5

**

2864

771

26,9

25000

3000

12,0

Белово

2014

478

302

63,2

478

0

0

1433

526

36,7

22000

9000

40,9

Парков
участък

Белово

Средно

641,2

261,4

40,8

622,5

12,75

2,0

2055

371,75

18,1

29400

5875

20,0

Якоруда

2004

1620

187

11,5

1620

67

4,1

4870

446

9,2

19400

0

0,0

Якоруда

2008

3627

177

4,9

3627

33

0,9

14609

578

4,0

19400

0

0,0

Якоруда

2009

3653

158

4,3

3653

67

1,8

14708

890

6,1

19400

19400

100,0

Якоруда

2011

3627

204

5,6

0

21

*

14609

1163

8,0

19400

19400

100,0

Якоруда

2014

1439

520

36,1

1439

13

0,9

3366

1378

40,9

19400

19400

100,0

2793,2

249,2

8,9

2584,75

40,2

1,6

10432,4

891

8,5

19400

19400

100,0

Якоруда Средно
Боровец

2004

2014

0

0,0

2014

14

0,7

8040

200

2,5

-

-

-

Боровец

2008

1230

0

0,0

1230

24

2,0

9078

0

0

-

-

-

Боровец

2009

1230

0

0,0

1230

23

1,9

9078

0

0

-

-

-

Боровец

2011

1990

328

16,5

0

80

**

3990

30

0,8

-

-

-

Боровец

2014

691

635

91,9

691

31

4,5

2074

16

0,8

2000

0

0,0

1431

481,5

33,6

1291,25

34,4

2,7

6452

82

1,3

2000

-

-

1621,8

297,2

18,3

1499,5

30,1

2,0

6313,1

508,2

8,0

21712

11792,2

54,3

Боровец средно
3-те ПУ

Средно
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Забележка: *Коне – в тази група попадат коне, мулета, катъри и магарета. ** - В два случая при липса на запланувани животни има
единични бройки.
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4.Констатирани заплахи
Ниско проективното покритие на пашата и коситбата в резултат от ниски нива на
пашата/коситбата. При две от проучванията Европейския лалугер е получил
незадоволителна оценка на природозащитното състояние на база недостатъчно
ниво на паша/сенокос. Височината на тревната растителност, която е свързана
с пашата и сенокоса също е с незадоволителна оценка.При направеният
анализ на данните отнасящи се за броя на пасящите животни се вижда, че те са
само 18% от предварително заплануваните, а сенокоса е 54% от запланувания
което ясно показва нуждата от увеличаване на пашата и сенокоса.
 Обрастването на местообитанията обитавани от Европейски лалугер е
установено при две от изследванията. Естественото увеличаване на териториите
заети от клек и хвойна (Пример за което е установено при сравняване на
аерофотоснимки за района на 7-те езера в ПУ НП Рила 2001-2010) за сметка на
алпийските ливади и пасища, които са и местообитания на Европейски лалугер.
 Автомобилен трафик. Пътя Юндола – стената на яз. Белмекен е част от ежегодно
провеждащото се автомобилно рали България. Трасето пресича почти цялата
лалугерова популация. Ралито се провежда обикновено през месец юли когато
плътността на лалугера е най-висока и тогава загиналите на пътя индивиди са
най-много.
 Климатичните промени ще имат най-силен негативен ефект върху
хиберниращите бозайници и тези обитаващи високи надморски височини
(Inouye et al. 2000) какъвто се явява лалугера (S. citellus).
 Различен вид инвестиционни предложения за строителство на ски писти, вятърноенергини паркове и др. Така например през 2009 г. има ИП за Вятърно енергиен
парк „Куртово“, които е ще се намира на границата на НП „Рила“ и практически
разделя на две Рилската попуалция.
 Извън границата на НП „Рила“ са констатирани заплахи като изораване на
местообитанията или използване на родентециди, например около с. Мала
църква.
Висока степен на изолираност е предпоставка за силна уязвимост от човешко
въздействие.


5.Препоръки и предложения за мерки за опазване/поддържане
Норми и режими:
Нормите за паша и сенокос по възможност да не се променят, или ако се променят да
не бъде в драстични граници. Предлаганите норми са в границите на 1овца/0,1-0,3ха, 1
говедо/0,3-0,6ха. Видът на пашата да бъде или безсистемна и/или ротационна паша на
заградени парцели с пастир или електропастир.
Да се даде преимущество при използване на пасищата на жителите на общините в
близост до Националният парк. Това се прави с цел да бъде по-устойчиво използването
на ресурсите от местното население, което е по-близо до парка и ще бъде позаинтересовано да опазва устойчиво да експлоатира природните ресусрси. В
момента съществува напрежение между местните пастири, които от години пашуват в
Рила и пастири идващи от други части на страната, например от Източни Родопи.
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6.Програми и проекти
Програма за управление на субалпийските и алпийските местообитания
Проект: Проучване на стартегически насоки за опазване, поддържане и възстановяване
на благоприятното състояние на природни местообитания и видове в безлесната зона
на Национален парк „Рила“. Целта на проекта е поставяне на научна основа на
устойчивото управление на пасищата в безлесната зона, така че да се гарантира
опазване и поддържане на природните ресурси в парка. Част от задачите на проекта
биха били: избор на моделни територии за управление на пашата и сенокоса с оглед
устойчиво опазване на биоразнообразието, разработване на методика за оценка на
влиянието на пашата върху биоразнообразието, разработване на норми и режими за
пасищно натоварване и сенокос, определяне и планиране на дейности за опазване на
биоразнообразието в пасищата, включително анализ и планиране на животновъдната
инфраструктура, анализ на възможностите за поддържането (почистването) на
пасищата от дърветсно-храстова растителност.
Продължителност: 3 години
Разходи: 150 000 лева.
Проект: Контрол и мониторинг на пашата и сенокоса (Продължение на проект от ПУ на
„НП Рила 2001-2010“). След поставянето на научна основа от предходният проект (виж по
горе) следва определяне на райони за паша, сенокос и преминаване на стадата,
режими, норми и условия, които да регулират достъпа до пасищата като ще се
прилага система на разрешителни. Проекта включва също и мониторинг на пасищата
за влиянието на пашата и сенокоса върху биологичното разнообразие и условията на
хабитатите и допустимата промяна в тях.
Продължителност: текущ, всяка година
Разходи: 30 000лв.
Проект: Проучване на възможностите за управление на териториите заети от клек и
хвойна с цел спиране на сукцесионите процеси в алпийските и субалпийските ливади
и пасища, където е концентриран значителен брой растителни и животински видове с
консервационно значение.
Продължителност: 2 година
Разходи: 150 000лв.
Програма за управление на състоянието на популациите на диви животни
Проект: Проучване на разпространението на Европейския лалугер в НП Рила (и околни
територии) и последващ мониторинг на разпространението. Настоящото проучване
показа, че има разширяване на ареала на Рилската популация, но не успя да покрие
всички пригодни хабитати на вида. Затова се налага продължаване на проучването.
Разработване на методика за мониторинг на разпространението и неговата редовно
прилагане.
Продължителност: 2 години. След това мониторинг на всеки 3 години.
Разходи: 35 000лв
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Проект: Проучване на възможността за включване на нови консервационно значими
територии с ценни местообитания и видове към територията на НП „Рила“ с цел тяхната
по добра защита и комплексно опазване. Видовете
и местообитанията са с
динамично разпространение и често при планирането и реализацията на границите на
защитените територии части или цели популации на видове остават извън територията
на защитените територии.
Продължителност: 3 години
Разходи: 150 000лв
Програма – Приложни изследвания
Проект: Мониторинг на динамиката на полулационното обилие на европейския
лалугер. Разширяване на сега съществуващите пробни площи с включване на нови вкл.
и в граничните райони на ареала на вида в НП Рила.
Продължителност: текущ, всяка година
Разходи: 5000лв.
Проект: Ако проучването на разпространението и мониторинг до 7-та година от
стартирането на АПУ не покаже развитие, т.е увеличаване на площта на
разпространение може да се премине към реализация на следният проект:
„Проучване на възможностите за реинтродукция на лалугер в източната част на парка
(линията вр. Белмекен – вр. Манчо). Проучване на почвите, растителността, хищниците и
т.н. условия за съществуване на лалугер. Сегашната лалугерова колония е с висока
степен на изолираност в сравнение с останалите лалугерови популации в България,
което увеличава нейната уязвимост. Това налага създаване на втори популационен
център с цел да се повиши жизнеността и устойчивостта на лалугеровата колония в НП
„Рила“.
Продължителност: След 6-та година от стартирането на АПУ ареала на лалугеране
покаже увеличаване на площта. Проекта с продължителност - 1 година.
Разходи: 15000лв.
Проект: Ако проучването (виж предходната точка) установи райони подходящи за
реинтродукция следващият проект може да бъде „Реинтродукция на Европейски
лалугер в източната част на алпийските билни поляни по протежение на правата вр.
Белмекен – вр. Манчо“. Сегашната лалугерова колония е с висока степен на
изолираност в сравнение с останалите лалугерови популации в България, което
увеличава нейната уязвимост. Това налага създаване на втори популационен център с
цел да се повиши жизнеността и устойчивостта на лалугеровата колония в НП „Рила“.
Продължителност: от 3 до 6 години
Разходи: 30 000лв./ годишно.
7.Изводи
В Рила планина се намира уникална популация на Европейски лалугер, защото тя е
абсолютно изолирана от останалите популации на вида в България, тя е най-високо
разположената популация в света, поради своята откъснатост от другите популации
вероятно притежава подвидова специфичност, същевременно нейната изолираност и
разпокъсаност я превръща в особено уязвима на антропогенно влияние. Съществуват
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интензивни проучвания в упоменатият период (2003-2015) с различна степен на точност и
различни методики, което прави невъзможно сравняването им по-между им. Общото
между всички е, че се наблюдава спад в популационното обилие. Също така видът има
незадоволителен
природозащитен
статус
поради
ниският
интезитет
на
пашата/коситбата, ниското проективно покритие на пашата/коситбата и обрастването
с дървесно-храстова растителност главно клек и хвойна. Заплануваните норми за брой
пашуващи животни са достигнати на 18%, а плана за сеноскос на 54%, което показва
недостатъчните нива на паша. Изведени са основните типове заплахи и са дадени
препоръчителни норми за паша, програми и проекти за подобряван и поддържане на
популацията на Европейския лалугер в НП „Рила“.
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ПРИЛЕПИ
Автор: Иван Пандурски
1. Анализ на наличната информация
Прилепната фауна на територията на Националния парк е била обект на инцидентни,
краткосрочни проучвания, извършвани главно за целите на управление на парка (План
за управление на Национален парк „Рила” 2001 – 2010 г., приет с решение № 522 на
Министерски съвет от 04.07.2001). Изработването на Плана е предшествано от
двегодишни теренни проучвания (1995 и 1996) в рамките на GEF проекта за опазване на
биологичното разнообразие на България – съвместна инициатива на правителството на
Република България и Американската агенция за международно развитие. Изпълнител
на проекта е фирма ARD, Inc., САЩ. Получените резултати са основа за направените в
Плана изводи и препоръки. Анализът на тези данни показа, че от установените 10 вида,
само пет са регистрирани в територията на Парка, в границите на Централния Рилски
резерват. Проучено е изкуствено подземно убежище, уранова галерия в долината на
Манастирска река. Зимуващи тук с единични екземпляри са четири вида: голям нощник
(Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythii), голям подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum) и малък подковонос (Rhinolophus hipposideros). С помощта на
орнитологична мрежа в близост до галерията е уловен един екземпляр на нощника на
Натерер (Myotis nattereri). Останалите пет вида са регистрирани в находища в
непосредствена близост до Националния парк, като авторите на Плана за управление
са ги включили в анализа, отчитайки големината на индивидуалните територии на всеки
вид и благоприятните условия за наличие на потенциални ловни местообитания и
убежища в самия парк. Тези видове със съответните находища са следните:
 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) – изоставени постройки в близост
до м. Елешница;
 Воден нощник (Myotis daubentonii) – долината на Рилска река, м.
„Кръста”, гр. Рила;
 Мустакат нощник (Myotis mystacinus) – долината на р. Чавча над гр.
Костенец, долината на р. Софаница, района на яз. „Бели Искър”;
 Прилепче на Сави (Hypsugo savii) – м. „Паничище”;
 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) - долината на р. Чавча над гр.
Костенец.
Резултатите от проведените теренни проучвания през 1995 – 96 г. представят първи данни
за прилепната фауна на територията на НП „Рила”, обобщени в сборници и
публикации (Биологично разнообразие в Национален парк „Рила”, 1999; Pandurska,
1996; Pandurska & Beshkov, 1998; Beron et al. 2000).
В литературата съществуват и данни за прилепната фауна на Рила, предхождащи
проучванията в рамките на GEF проекта, като всички съобщени находища на 12 вида са
извън територията на Националния парк. Първите сведения дължим на немския зоолог
Wolf (1940) – полунощният прилеп (Eptesicus serotinus) и големия (гигантски) вечерник
(Nyctalus lasiopterus) са установени в околностите на Рилския манастир. Два други вида
се съобщават от Hanak & Josifov (1959) от Боровец – двуцветен нощник (Vespertilio
murinus) и дългоух нощник (Myotis bechsteinii), както и прилепчето на Натузий (Pipistrellus
nathusii) от Костенец, непосредствено до границите на Парка. Beron (1964) добавя още
един вид от Боровец – кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus). Същият автор е намерил
единични екзепляри на малкия подковонос (Rhinolophus hipposideros) в изкуствени
галерии край Костенец. Hanak & Horaček (1986) съобщават за пръв път в България от
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района на Рибни езера един екземпляр на северния прилеп (Eptesicus nilssonii).
Единичен зимуващ двуцветен нощник (Vespertilio murinus) намира Бешков през
декември 1995 г. в Боровец (Биологично разнообразие в Национален парк „Рила”, 1999).
По време на Бързата екологична оценка на Природен парк „Рилски манастир” Иванова
и др. (2003) за целите на изработване на Плана за управление на ПП „Рилски
манастир” установяват шест вида прилепи от девет находища в границите на Парка:
малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), нощник на Натерер (Myotis nattereri),
мустакат нощник (Myotis ex. gr. mystacinus), Кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus),
кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) и широкоух прилеп (Barbastella barbastellus).
Benda & Tsytsulina (2000) считат, че на територията на Рила планина се среща и
златистият нощник (Myotis aurascens).
В периода 2000 – 2012 година Пандурски провежда краткосрочни проучвания с
помощта на ултразвукови детектори, както в територията на Националния парк, така и в
негови съседни територии в Рила. Регистрирани са следните видове:
 широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) – резерват „Парангалица”, долината
на Илийна река;
 ръждив вечерник (Nyctalus noctula) – района на х. „Рибни езера”, под х.
„Македония”, м. Трещеник;
 кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) – резерват „Парангалица”, м. Трещеник,
долините на Илийна река и Рилска река;
 булдогов прилеп (Tadarida teniotis) – над иглолистни гори между с. Говедарци и
м. Гюлечица.
Обобщаващ труд за състава на българската хироптерофауна, включително и за
находища в границите на Националния парк „Рила”, е публикуван от Benda et al. (2003).
В рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І” са определени територии на
потенциалните и ловни местообитания на прилепите в ЗЗ „Рила”, в чийто граници се
намира
и
НП
„Рила”
(http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000495&siteType=
HabitatDirective).
Тези площи са определени на базата на моделиране и екстраполиране на наличните
ГИС данни за територията на България, както и на частични данни при предходни полеви
проучвания. Отчетени са абиотичните и биотичните фактори, създаващи подходящи
условия за съществуването на всеки от видовете, включени в Приложение ІІ на Директива
92/43 ЕС и обитаващи Защитената зона по Натура 2000 през различни стадии от техния
годишен жизнен цикъл. Така определените площи са резултат на статистически модел
с определена степен на достоверност. В рамките на горецитирания проект е
установено, че на територията на Националния парк могат да бъдат определени
потенциални и ловни местообитания на седем вида прилепи:
 голям нощник (Myotis myotis): В актуализирания стандартен формуляр
числеността на популацията в зоната е 11 – 50 индивида, а значението на
защитената зона за опазване на вида е означено с „С”. Според авторите на
доклада големият нощник не е установен в зоната, респективно територията на
Националния парк, което противоречи на съществуващите публикувани данни и
проучвания през последните 3 години. Видът е установен в зимно убежище в
резерват „Риломанастирска гора” (Биологично разнообразие в Национален
парк „Рила”, 1999; непубликувани проучвания 2011 - 2015). Оценката на
природозащитното състояние по критерий „Популация в границите на зоната” и
по параметъра „Брой на находищата” на параметър „Местообитание на вида –
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площ в границите на зоната” като „неблагоприятна – незадоволителна” поради
недостатъчна информация е неактуална. По останалите критерии и параметри
оценката за вида е със степен „благоприятна”. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания е оценена на 1.9, а площта на потенциалните
подходящи ловни местообитания е оценена на 2234 ha (2,9% от площта на
защитената зона). Според изготвения модел, площта на урбанизираните и
неподходящите за вида местообитания е оценена на 9 ha. Общата оценка за
състоянието на вида в зоната по четирите критерия според данни на проекта е
„неблагоприятно – незадоволително”.


остроух нощник (Myotis blythii): В актуализирания стандартен формуляр
числеността на популацията в зоната е 11 – 50 индивида, а значението на
защитената зона за опазване на вида е означено с „С”. По време на
проучванията и след анализ на литературните данни е установено, че видът се
среща целогодишно в зоната, респективно територията на Националния парк. В
рамките на проекта видът е регистриран в две убежища: стар барутен погреб
над язовир „Чаира” и в долината на река Софаница. Оценката на
природозащитното състояние по критерий „Популация в границите на зоната” по
параметъра „Численост в находищата за зимуване” като „неблагоприятна –
незадоволителна” е неактуална, тъй като единични индивиди зимуват в изкуствена
галерия в резерват „Риломанастирска гора” (Биологично разнообразие в
Национален парк „Рила”, 1999; непубликувани проучвания 2011 - 2015). Всички
останали критерии и параметри са с оценка „благоприятна”. Площта на
потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 2 ha. Площта на
потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 2234 ha (2,9% от
площта на защитената зона). Според изготвения модел, площта на
урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 9 ha.
Общата оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия според
данни на проекта е „неблагоприятно – незадоволително”.



дългоух нощник (Myotis bechsteinii): В актуализирания стандартен формуляр
числеността на популацията в зоната е 22 – 45 индивида, а значението на
защитената зона за опазване на вида е означено с „С”. В зоната, респективно в
Националния парк, не са известни находища на вида, поради което оценката на
природозащитния статус по критерия „Популация в границитена зоната” е
оценена на „неблагоприятна – незадоволителна”. Същата оценка имат и
параметрите „свързаност на местообитанията с високо качество” и „наличие на
стари дървета”. Останалите критерии и параметри от общата оценка за вида са
в благоприятно природозащитно състояние. Общата оценка за състоянието на
вида в зоната по четирите критерия според данни на проекта е „неблагоприятно
– незадоволително”.



трицветен нощник (Myotis emarginatus): Според авторите на доклада
установяването на вида в района е изключително слабо вероятно (популацията
би била с изключително ниска численост). Необходими са допълнителни
проучвания с цел изясняване статуса на вида на територията на ЗЗ. Поради тази
причина популацията в границите на зоната е означена с “DD”. Оценка “D” има
и значението на зоната за опазване на вида. Недостатъчната информация за
вида е причина природозащитното състояние по критериите „брой находища” и
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„численост в находищата за размножаване” да бъде оценено като
„неблагоприятно – незадаволително”. Всички останали параметри имат оценка
„благоприятно” Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е
оценена на 13.4 ha. Площта на потенциално най-подходящите ловни
местообитания е оценена 1204 ha (1,5 % от площта на защитената зона).
Общата оценка за състоянието на вида в зоната по четирите критерия според
данни на проекта е „неблагоприятно – незадоволително”.


голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum): В актуализирания стандартен
формуляр числеността на популацията в зоната е 11 – 50 индивида, а значението
на защитената зона за опазване на вида е означено с „D”. Авторите на доклада
не съобщават известни находища на вида в зоната, респективно в Националния
парк, поради което оценката на природозащитното състояние по критерия
„Популация в границите на зоната” и параметъра „Брой находища” е
„неблагоприятно – незадоволително”. Тази оценка противоречи на актуалните
данни и проучвания през последните 5 години. Видът е установен в зимно
убежище в резерват „Риломанастирска гора” (Биологично разнообразие в
Национален парк „Рила”, 1999; непубликувани проучвания 2011 - 2015), като
единични екземпляри са регистрирани ежегодно през последните три години.
Състоянието на всички останали параметри е оценено като „благоприятно”.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 32.6
ha. Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на
581 ha (0,7% от площта на защитената зона). Общата оценка за състоянието на
вида в зоната по четирите критерия според данни на проекта е „неблагоприятно
– незадоволително”.



малък подковонос (Rhinolophus hipposideros): В актуализирания стандартен
формуляр числеността на популацията в зоната е 11 – 50 индивида, а значението
на защитената зона за опазване на вида е означено с „С”. Авторите на доклада
съобщават едно лятно находище (изоставена сграда) в близост до границите на
Парка над летовище Костенец. При оценката на природозащитното състояние
на вида в зоната единствено по критерия „Численост в находищата за зимуване”
е „неблагоприятно – незадоволително”. Тази оценка, основана на недостатъчна
информация е неактуална, тъй като единични индивиди зимуват в изкуствена
галерия в резерват „Риломанастирска гора” (Биологично разнообразие в
Национален парк „Рила”, 1999; непубликувани проучвания 2011 - 2015). Всички
останали параметри са оценени като „благоприятно състояние”. Площта на
потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 13.0 ha. Площта
на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 835,2 ha (1,1%
от площта на защитената зона). Общата оценка за състоянието на вида в зоната
по четирите критерия според данни на проекта е „неблагоприятно –
незадоволително”.



широкоух прилеп (Barbastella barbastellus): В актуализирания стандартен
формуляр числеността на популацията в зоната е оценена на 63 – 122 индивида,
а значението на защитената зона е означено с „С”. Общо по време на проекта
са установени три находища. До момента не са известни размножителни
колонии и места за струпване, поради което природозащитното състояние на
вида по тези параметри, както и параметъра „численост в размножителните
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колонии” е оценено като „неблагоприятно – незадоволително”. След проведения
ГИС Кернел анализ, свързаността на местообитанията с високо качество в
зоната e оценена на средна. Състоянието по този параметър може да се оцени
като „неблагоприятно-незадоволително”. Общата оценка за състоянието на вида
в зоната по четирите критерия според данни на проекта е „неблагоприятно –
незадоволително”.
Дългият период на ниски температури и задържаща се снежна покривка през пролетта
на 2015 г. позволиха провеждането на ефективни теренни проучвания върху прилепното
съобщество в границите на НП „Рила” едва в средата на месец юни. Проучването се
проведе в района на хижа „Грънчар” и местността „Нехтеница”, където досега напълно
отсъстваха каквито и да било данни за видовия състав на прилепите. Теренното
проучване бе повторено и през м. юли, като бе разширена площта на наблюдения.
Посредством приложените методи бяха регистрирани следните видове прилепи:
двуцветен нощник (Vespertilio murinus), мустакат нощник (Myotis mystacinus), широкоух
прилеп (Barbastella barbastellus) и вероятно северен прилеп (Eptesicus nilssonii). Поради
ниската въздушна температура през изследвания период (в 22 часа на 17 и 18-ти юни,
въздушната температура бе съответно 40 С и 30С) активността на прилепите бе ниска и
записите съдържаха малък брой ехолокационни звуци. Проучването през месец юли
потвърди присъствието на мустакатия нощник (Myotis mystacinus).
2. Методи
При теренното проучване са използвани следните два основни методи:
- пряко наблюдение на индивиди в ловни местообитания с помощта на силен халогенен
източник на светлина;
- Регистрацията на ехолокационните и социални звуци на прилепите. Използвани са два
модела ултразвукови детектори: модел „Tranquility Transect” и “Pettresson D240” заедно
със записващо устройство модел “Transcend MP 860”, както и ултразвуков микрофон
M500 USB Ultrasound Microphone, производство на Pettersson Elektronik, Швеция.
Едновременно със записа на звуците е осъществяван и запис на GPS координатите на
съответния пункт (GPS устройство eTrex Legend).
Теренните проучвания са проведени както по пешеходни трансекти, обхващащи
разнообразни пригодни местообитания за прилепите, така и на определени пунктове.
Получените записи са анализирани чрез специализиран софтуер Bat Sound 3.1 for
Windows. За целите на видовото определяне, освен характерната форма на
сонограмата на ехолокационните звуци на прилепите, бяха измервани следните
звукови параметри:
-

честота с максимална енергия на звука;
максимална и минимална честота на звука;
продължителност на звука;
интервал между издаваните последователно звуци.

647
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. Резултати
3.1. Таксономично богатство
Въз основа на наличната информация до този момент, както и след проведените
теренни проучвания, можем да твърдим, че в Националния парк „Рила” е
документирано присъствието на 10 вида прилепи от две семейства и пет рода (таблица
1):
Семейство Подковоноси (Rhinolophidae)
 голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum);
 малък подковонос (Rhinolophus hipposideros);
Семейство Гладконоси (Vespertilionidae)
 голям нощник (Myotis myotis);
 остроух нощник (Myotis blythii)
 нощник на Натерер (Myotis nattereri);
 широкоух прилеп (Barbastella barbastellus);
 кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus);
 ръждив вечерник (Nyctalus noctula);
 двуцветен нощник (Vespertilio murinus);
 мустакат нощник (Myotis mystacinus).
В съседни, гранични на Националния парк, планински зони са установени 12 вида
прилепи от три семейства и осем рода (таблица 1), като те вероятно също обитават
Националния Парк или той представлява част от техните благоприятни потенциални и
ловни местообитания:
Семейство Подковоноси (Rhinolophidae)
 южен подковонос (Rhinolophus euryale);
Семейство Гладконоси (Vespertilionidae)
 трицветен нощник (Myotis emarginatus);
 дългоух нощник (Myotis bechsteinii);
 златист нощник (Myotis aurascens);
 воден нощник (Myotis daubentonii);
 малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus);
 голям (гигантски) вечерник (Nyctalus lasiopterus);
 прилепче на Сави (Hypsugo savii);
 полунощен прилеп (Eptesicus serotinus);
 северен прилеп (Eptesicus nilssonii);
 кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus);
Семейство Molossidae
 булдогов прилеп (Tadarida teniotis).
Таблица 1. Семейства и родове прилепи установени в НП „Рила” и за които той
представлява част от потенциалните и ловните им местообитания.
Семейства
Molossidae
Rhinolophidae
Vespertilionidae

Родове
Tadarida
Rhinolophus
Barbastella

648
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“

Eptesicus
Hypsugo
Myotis
Nyctalus
Plecotus
Установените видове прилепи на територията на НП и тези за които той представлява
част от техните благоприятни потенциални и ловни местообитания съставляват 66 % от
известното досега видово богатство на групата в България.
3.2 Консервационно значими видове
Всички видове прилепи на територията на резервата имат природозащитен статус по
българското законодателство и са включени в редица международни конвенции за
опазване на биологичното разнообразие (табл. 2).
Таблица 2. Природозащитен статут на видовете прилепи в НП „Рила”
Вид

Директива
92/43 ЕС

Голям
подковонос
(Rhinolophus
ferrumequinum)
Малък
подковонос
(Rhinolophus
hipposideros)
Южен
подковонос
(Rhinolophus
euryale)
Голям нощник
(Myotis myotis)

Прил. ІІ, ІV

Остроух
нощник (Myotis
blythii)

Прил. ІІ, ІV

Нощник
Натерер
(Myotis
nattereri)
Трицветен

на

Червена
книга
на
България
Почти
застрашен
(NT)

IUCN
2015.2

Бернска
конвенция

Бонска
конвенция

EURO
BATS

ЗБР

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
2и3

Прил. ІІ, ІV

Слабо
засегнат (LC)

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
2и3

Прил. ІІ, ІV

Уязвим (VU)

Почти
застрашен
(NT)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
2и3

Прил. ІІ, ІV

Почти
застрашен
(NT)
Почти
застрашен
(NT)

Слабо
засегнат
(LC)
Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
2и3

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
2и3

Прил. ІV

Слабо
засегнат (LC)

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
2и3

Прил. ІІ, ІV

Уязвим (VU)

Слабо

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
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Вид

Директива
92/43 ЕС

Червена
книга
България

на

нощник (Myotis
emarginatus)

IUCN
2015.2

Бернска
конвенция

Бонска
конвенция

EURO
BATS

засегнат
(LC)

ЗБР

2и3

Мустакат
нощник (Myotis
mystacinus)

Прил. ІV

Слабо
засегнат (LC)

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
2и3

Дългоух
нощник (Myotis
bechsteinii)

Прил. ІV

Уязвим (VU)

Почти
застрашен
(NT)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
2и3

Златист
нощник (Myotis
aurascens)
Воден нощник
(Myotis
daubentonii)

Прил. ІV

-

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
2и3

Прил. ІV

-

Слабо
засегнат
(LC)
Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
2и3

Кафяво
прилепче
(Pipistrellus
pipistrellus)
Малко кафяво
прилепче
(Pipistrellus
pygmaeus)
Прилепче
на
Сави (Hypsugo
savii)
Ръждив
вечерник
(Nyctalus
noctula)

Прил. ІV

Слабо
засегнат (LC)

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІI

Прил. ІІ

да

Прил.
3

Прил. ІV

-

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
3

Прил. ІV

Слабо
засегнат (LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
3

Прил. ІV

Слабо
засегнат (LC)

Слабо
засегнат
(LC)
Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

Голям
(гигантски)
вечерник
(Nyctalus
lasiopterus)

Прил. ІV

Уязвим (VU)

Почти
застрашен
(NT)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
2и3

Двуцветен
нощник
(Vespertilio

Прил. ІV

Слабо
засегнат (LC)

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
3

Прил.
3
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Вид

Директива
92/43 ЕС

Червена
книга
България

IUCN
2015.2

Бернска
конвенция

Бонска
конвенция

EURO
BATS

ЗБР

Северен
прилеп
(Eptesicus
nilssonii)

Прил. ІV

Недостатъчно
данни (DD)

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
2и3

Полунощен
прилеп
(Eptesicus
serotinus)
Кафяв дългоух
прилеп
(Plecotus
auritus)
Широкоух
прилеп
(Barbastella
barbastellus)

Прил. ІV

Слабо
засегнат (LC)

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
3

Прил. ІV

Почти
застрашен
(NT)

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ, ІV

Уязвим (VU)

Почти
застрашен
(NT)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
2и3

Булдогов
прилеп
(Tadarida
teniotis)

Прил. ІV

Недостатъчно
данни (DD)

Слабо
засегнат
(LC)

Прил. ІІ

Прил. ІІ

да

Прил.
3

на

murinus)

На територията на НП досега не са установени специфични места за концентрация на
видовете. Тяхното пространствено разпределение е свързано с наличието на
потенциални оптимални и ловни територии. С най-голямо значение за прилепите са:
 над водни течения и езерни площи за малко кафяво прилепче (Pipistrellus
pygmaeus), северен прилеп (Eptesicus nilssonii), ръждив вечерник (Nyctalus
noctula), полунощен прилеп (Eptesicus serotinus) и мустакат нощник (Myotis
mystacinus), прилепче на Сави (Hypsugo savii), воден нощник (Myotis daubentonii);
 чисти/смесени иглолистни гори за видовете широкоух прилеп (Barbastella
barbastellus), голям (гигантски) вечерник (Nyctalus lasiopterus), ръждив вечерник
(Nyctalus noctula), мустакат нощник (Myotis mystacinus), златист нощник (Myotis
aurascens) полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), дългоух нощник (Myotis
bechsteinii), кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus);
 скалисти местообитания за видовете полунощен прилеп (Eptesicus serotinus),
голям нощник (Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythii), трицветен нощник
(Myotis emarginatus), кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), голям подковонос
(Rhinolophus ferrumequinum) и малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) южен
подковонос (Rhinolophus euryale), ръждив вечерник (Nyctalus noctula), булдогов
прилеп (Tadarida teniotis)
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тревни съобщества в алпийската зона в съчетание с водната повърхност на
глациални езера за северен прилеп (Eptesicus nilssonii), ръждив вечерник (Nyctalus
noctula), двуцветен нощник (Vespertilio murinus);

3.3. Видове, предмет на специални мерки
Анализът на наличната информация, както и проведените теренни проучвания през
2015 г. ни дават основание да считаме, че популациите на прилепите в границите на НП
са в стабилно състояние, не са подложени на осезаеми антропогенни въздействия и не
изискват прилагането на специални мерки.
3.4. Идентифицирани заплахи за популациите и техните местообитания
По време на проучването не бяха установени преки конкретни заплахи върху
прилепното съобщество с антропогенен характер. Специфичните предпочитания на
прилепите към различен тип местообитания са основният фактор, определящ степента
на тяхната уязвимост и характера на антропогенно въздействие или такова с естествен
произход. Провежданите горски сечи в гранични територии на парка имат силно
негативно въздействие върху структурата на популациите на прилепи, населяващи
парка, но с по-широк ареал от неговите граници – унищожават се убежища на горски
видове, нарушава се качеството на важни ловни местообитания. Същият ефект има и
процесът на засилена урбанизация в близост до Парка, водещ до унищожаване на
оптимални местообитания, антропогенно замърсяване на повърхностните води,
съкращаване на горски територии, респективно намаляване на убежищата за
горските видове. Промененият естествен отток на планинските реки и потоци в резултат
на множество водохващания за питейно водоснабдяване води до влошаване на
естествените екологични характеристики на предпочитани ловни територии на
видовете. С относително по-висока степен на въздейстие са горските пожари,
ветровалите и снеголомите водещи до унищожаване на убежища на прилепи и
вероятно до смъртност на индивиди, особено през размножителния период. Основните
заплахи за прилепното съобщество са обобщени в следната таблица:
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Заплаха

Горски сечи в
граничните
територии на НП

Въздействие

Засегнати обекти
(местообитания,
видове)

Мерки
преодоляване

Нарушава
се
структурата
на
популации на прилепи,
чийто ареал обхваща
територии
извън
границите на НП чрез
унищожаване на техни
убежища, влошаване
на
качеството
на
потенциално
местообитание
и
вероятна смъртност на
индивиди.

широкоух прилеп
(Barbastella
barbastellus), голям
(гигантски)
вечерник (Nyctalus
lasiopterus), ръждив
вечерник (Nyctalus
noctula), мустакат
нощник
(Myotis
mystacinus),
златист
нощник
(Myotis aurascens)
полунощен прилеп
(Eptesicus serotinus),
дългоух
нощник
(Myotis bechsteinii),
кафяв
дългоух
прилеп
(Plecotus
auritus)

Задължително
прилагане на Оценка
за съвместимост с
предмета и целите на
ЗЗ „Рила” по Натура
2000 при приемане на
горскоустройствените
планове на съседните
на
НП
горски
стопанства

за
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Заплаха

Засилена
урбанизация,
както
в
границите на НП,
така и в съседни
територии

Въздействие

Нарушава
се
структурата
на
популации на прилепи,
чийто ареал обхваща
територии
извън
границите на НП чрез
промяна
на
естествените
характеристики
на
техни
оптимални
местообитания,
съкращаване на броя
на
убежищата,
стесняване на ареала
на популациите.

Засегнати обекти
(местообитания,
видове)

широкоух прилеп
(Barbastella
barbastellus), голям
(гигантски)
вечерник (Nyctalus
lasiopterus), ръждив
вечерник (Nyctalus
noctula), мустакат
нощник
(Myotis
mystacinus),
златист
нощник
(Myotis aurascens)
полунощен прилеп
(Eptesicus serotinus),
дългоух
нощник
(Myotis bechsteinii),
кафяв
дългоух
прилеп
(Plecotus
auritus)

Мерки
преодоляване

за

Ограничаване
на
урбанизацията
н
границите на НП и
забрана
за
строителство на нова
туристическа
и
спортна
инфраструктура,
в
т.ч.
хотели,
зимни
писти, лифтове, скивлекове, нови пътища
и др.

За
териториите,
гранечещи
с
НП
засега
не
са
приложими
допълнителни мерки,
освен определените в
законовата уредба на
Р
България
при
осъществяване
на
инвестиционни
намерения
и
устройство
на
територията (ЗУТ, ЗБР,
приложими Наредби,
Правилници и др.)
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Заплаха

Горски пожари,
снеголоми,
ветровали

Строителство и
експлоатация на
водохващания,
каптажи
и
деривации

Въздействие

Засегнати обекти
(местообитания,
видове)

Мерки
преодоляване

Унищожаване
на
убежища на горски
видове
прилепи,
смъртност на индивиди

широкоух прилеп
(Barbastella
barbastellus), голям
(гигантски)
вечерник (Nyctalus
lasiopterus), ръждив
вечерник (Nyctalus
noctula), мустакат
нощник
(Myotis
mystacinus),
златист
нощник
(Myotis aurascens)
полунощен прилеп
(Eptesicus serotinus),
дългоух
нощник
(Myotis bechsteinii),
кафяв
дългоух
прилеп
(Plecotus
auritus)

Всички
приложими
мерки
за
пожароизвестяване и
пожаробезопасност

Влошаване
на
естестевните
екологични
характеристики
на
влажни местообитания
и повърхностнотечащи
води като част от
оптимални
ловни
местообитания
на
прилепи.
Влошаване
на хранителната база.

малко
кафяво
прилепче
(Pipistrellus
pygmaeus),
северен
прилеп
(Eptesicus nilssonii),
ръждив
вечерник
(Nyctalus noctula),
полунощен прилеп
(Eptesicus serotinus)
и мустакат нощник
(Myotis mystacinus),
прилепче на Сави
(Hypsugo
savii),
воден
нощник
(Myotis
daubentonii)

Забрана
за
строителство на нови
хидротехнически
съоръжения, свързани
с
водохващане
и
деривация
на
повърхностни
и
подземни води

за

3.5. Предложения за мерки за подобряване състоянието на популациите
Сегашният режим на Националния парк осигурява поддържането на оптимално
благоприятно състояние на местообитанията на прилепите в неговите граници и не се
налага приагането на допълнителни мерки, освен посочените в т. 3.4.
Съвременните данни за прилепите в Националния парк са резултат от краткосрочни
изследвания в неговата територия, провеждани неравномерно през последните 20
години. Мониторингови проучвания напълно отсъстват. Трудностите при попълване на
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познанията произлизат главно от скрития начин на живот на прилепите и използването от
тях на труднодостъпни убежища.
Малкият брой специалисти-хироптеролози у нас е също фактор за пропуски в
познанието, съчетан с недостатъчна налична съвременна апаратура – ултразвукови
детектори и др. Все още видовият състав на прилепите и неговата сезонна динамика са
недостатъчно изучени. Липсват екологични проучвания. В териториално отношение,
Паркът е слабо и неравномерно проучен. На практика за високопланинската част
напълно отсъстват данни. Тези пропуски в познанието се обусляват и от предпочитанията
на прилепите да се заселват и ловуват в по-ниските части на резервата, където
условията за тях са по-благоприятни, а именно: по-малки денонощни температурни
амплитуди и по-висока средна дневна температура. В ниските части на планината е
съсредоточено и по-високо насекомно обилие, предоставящо по-добра хранителна
база за прилепното съобщество. На практика конкретно в територията на Парка са
документирани едва десетина находища на десет вида прилепи в Рилецкото било,
Мальовишко-Мечитското било и Ибърското било. Неизвестен остава видовият състав на
прилепите в Поличко-Калинско-Дамгско било, Отовишко-Кабулско било, Скакавишко
било, Мусаленско било, Северно (Аризманишко) било и Южно (Равнишко) било.
Всички останали сведения се отнасят за части на планината в близост до границите на
Парка.
Непълните сведения, с които разполагаме понастоящем относно критерия „Популация
в границите на зоната” по параметри „численост в находищата за зимуване”,
„численост в находищата за размножаване” и „брой на находищата”, е причина
общото природозащитното състояние на част от видовете прилепи да бъде оценено
като „неблагоприятно-незадоволително”. Оценката на природозащитното състояние на
тези видове в рамките на проекта „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” е неактуална и не
съответства на наличните познания. Необходимо е актуализиране на тази оценка след
провеждане на допълнителни теренни проучвания.
4. Екологична оценка
Уязвимост
СТЕПЕНИ: + - ниска
ВИД
СТЕПЕН
ФАУНА
Прилепи

++

++ - средна
+++ - висока
ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

Уязвими към пожари, които могат да
унищожат техни убежища или да
доведат до пряка смъртност на индивиди
са всички горски видове: Широкоух
прилеп (Barbastella barbastellus), голям
(гигантски)
вечерник
(Nyctalus
lasiopterus), ръждив вечерник (Nyctalus
noctula) и мустакат нощник (Myotis
mystacinus)

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ МЕРКИ

Всички приложими мерки
за пожароизвестяване и
пожаробезопасност.

Ограничаване
на
урбанизацията н границите
на НП и забрана за
строителство
на
нова
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Горските сечи и урбанизацията в
съседни територии на НП водят до
нарушаване
на
структурата
на
популации на прилепи, чийто ареал
обхваща територии извън границите на
НП чрез промяна на естествените
характеристики на техни оптимални
местообитания, съкращаване на броя
на убежищата, стесняване на ареала
на популациите.

туристическа и спортна
инфраструктура,
в
т.ч.
хотели,
зимни
писти,
лифтове, ски-влекове, нови
пътища и др.
За териториите, граничещи
с
НП
засега
не
са
приложими
допълнителни
мерки, освен определените
в законовата уредба на Р
България
при
осъществяване
на
инвестиционни намерения
и устройство на територията
(ЗУТ,
ЗБР,
приложими
Наредби, Правилници и др.)

Рядкост
СТЕПЕНИ: + - ниска
ВИД
ФАУНА
Прилепи

++ - средна

+++ - висока

СТЕПЕН

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ МЕРКИ

+

Два от видовете (или 9 % от обитаващите НП
прилепи) са изключително редки на
територията на България: северен прилеп
(Eptesicus nilssonii) и голям (гигантски)
вечерник (Nyctalus lasiopterus). Северният
прилеп е установен досега единствено на
територията на Рила преди повече от 30
години, като впоследствие е регистриран
еднократно в началото на 21-ви век с
помощта на ултразвуков детектор.
Сравнително
редки
са
пещерообитаващите
видове
прилепи,
поради ограничените възможности за
намиране
на
подходящи
подземни
убежища.

Провеждане
на
целенасочени
проучвания
върху
разпространението
на двата вида с цел
установяване
на
съвременния
статус на техните
популации
и
предприемане на
адекватни мерки за
тяхното опазване.

Естественост
СТЕПЕНИ:
+- ниска++- средна+++ - висока
ВИД

СТЕПЕН

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИМОСТ
МЕРКИ

ОТ

ФАУНА

657
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“

Прилепи

+++

Популациите от прилепи, обитаващи Не са необходими
резервата се характеризират с висока
степен на естественост. Видовият състав
на прилепите съответства на наличните
потенциални възможности за намиране
на убежища от горски, мигриращи и
обитаващи
скални
местообитания
видове.

Типичност
СТЕПЕНИ:
ВИД
ФАУНА
Прилепи

+- ниска++- средна+++ - висока
СТЕПЕН

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

+++

Прилепното съобщество е с висока степен на типичност.
Доминират горските видове прилепи, които характеризират
среднопланинския и високопланински височинен пояс в
Рилородопския масив.
Примери: Характерни обитатели на стари широколистни и
смесени иглолистни гори са Широкоух прилеп (Barbastella
barbastellus), Ръждив вечерник (Nyctalus noctula), кафявият
дългоух прилеп (Plecotus auritus).

Размери
СТЕПЕНИ:
+-недостатъчни+++ - достатъчни
ВИД

ФАУНА
Прилепи

СТЕПЕН

+

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ ПРОМЯНА
В ГРАНИЦИТЕ НА
РЕЗЕРВАТА

Площта
на
НП
е
само
част
от Не
индивидуалните територии на голяма част
от видовете прилепи. По отношение на
налични убежища (стари дървета с
хралупи
и
хлабави
кори,
скални
формации) те предоставят особено
благоприятни условия за стабилност на
популациите, но тази стабилност е силно
повлияна от засилващите се процеси на
урбанизация, както и от интензивните
горски сечи в съседни на НП територии.
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Биологично разнообразие
СТЕПЕНИ:
ВИД
ФАУНА
Прилепи

+-недостатъчни+++ - достатъчни
СТЕПЕН

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

+++

Територията на резервата се обитава или представлява
благоприятно местообитание на 22 вида прилепи, или около
66 % от състава на българската прилепна фауна.
Специфичното зоогеографско положение на територията,
заедно с ландшафтните особености, определят наличието и
на два от най-редките видове прилепи в България: северен
прилеп (Eptesicus nilssonii) и голям (гигантски) вечерник
(Nyctalus lasiopterus).

Стабилност и нестабилност
СТЕПЕНИ: +- ниска степен или нестабилни++- средна+++ - висока степен или стабилни
ВИД
ФАУНА
Прилепи

СТЕПЕН

ПРИЧИНИ / ОСНОВАНИЯ

++

Прилепното съобщество е в относително
стабилно състояние поради изключително
слабия
антропогенен
натиск
върху
екосистемата,
непосредствено
в
границите на НП. Средната степен на
стабилност се определя от въздействия в
гранични територии на НП, посочени погоре в раздел „Уязвимост”.
Част
от
територията
на
НП
е
труднодостъпна и на практика се намира
в естествено състояние. В ключовите
местообитания, в т.ч. и в ловните
територии
не
са
идентифицирани
сериозни заплахи и въздействия. Пожарите
в горските територии са фактор на
въздействие върху горските видове, водещ
до унищожаване на техните убежища и
смъртност на индивиди.

Организмови групи/местообитания
Национално

НЕОБХОДИ
МОСТ ОТ МЕРКИ

Виж
мерките
в
раздел „Уязвимост”
Прилагане на мерки
за
пожароизвестяване
и
пожаробезопасност.

Значение
Европейско

Световно

Фауна
Безгръбначни
Риби
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Организмови групи/местообитания
Земноводни и влечуги
Птици
Бозайници - прилепи
Бозайници без прилепи

Национално

Значение
Европейско

Световно

+

+

-
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Списък на консервационно значимите таксони безгръбначни животни в Национален Парк Рила.

¹

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Таксон

PROTOZOA - ЕДНОКЛЕТЪЧНИ
Centropyxis cryptostoma Bonnet, 1959
Centropyxis gibba Deflandre, 1929
Centropyxis orbicularis Deflandre, 1929
Centropyxis vandeli Bonnet, 1958
Cochliopodium vestitum (Archer, 1871) Kudryavtsev, 2005
Corythion asperulum Schönborn, 1988
Cyclopyxis puteus Thomas, 1960
Difflugia hiraethogii Ogden, 1983
Difflugia stoutii Ogden, 1983
Difflugia tenuis (Penard, 1890) Ogden, 1983
Difflugia ventricosa Deflandre, 1926
Diplophrys archeri Barker, 1868
Drepanomonas sphagni Kahl, 1931
Eucamptocerca longa da Cunha, 1914
Euglypha aspera Penard, 1891
Euglypha dolioliformis Bonnet, 1959
Euglypha polylepis (Bonnet, 1959) Bonnet & Thomas, 1960
Gromia nigricans Penard, 1902
Heleopera sphagni Leidy, 1879
Lesquereusia gibbosa Thomas & Gauthier-Lievre, 1859
Loxophyllum meleagris (O. F. Muller, 1773)

Редки

Ендемити

Реликти

Дир.
92/43

IUCN
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22. Microchlamys sylvatica Golemansky, Skarlato & Todorov,
1987
23. Nebela carinata (Archer, 1867) Leidy, 1879
24. Ophrydium versatile (O. F. Muller, 1786)
25. Padaungiella tubulata (Brown, 1911) Lara & Todorov, 2012
26. Paralieberkuehnia elegantula (Penard, 1904)
27. Paulinella chromatophora Lauterborn, 1895
28. Placocista spinosa (Carter, 1865) Leidy, 1879
29. Playfairina valkanovi Golemansky, 1966
30. Porosia bigibbosa (Penard, 1890)
31. Stentor amethystinus Leidy, 1880
32. Tokophrya lemnarum (Stein, 1859)
33. Valkanovia delicatula (Valkanov, 1962)
34. Vorticella globularia O. F. Muller, 1773
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

NEMATODA - КРЪГЛИ ЧЕРВЕИ
Actinolaimus cinctus Thorne, 1939
Alaimus macer Andrassy, 1958
Aporcelaimellus simus (Andrassy, 1958)
Cephalobus labiatus (Ivanova, 1968)
Criconemella amorpha (de Grisse, 1967)
Criconemella kralli (Ivanova, 1976)
Criconemella mongolensis (Andrassy, 1964)
Diphterophora bulgarica Katalan-Gateva & Aleksiev, 1988
Diphterophora curvata Katalan-Gateva & Aleksiev, 1988
Diphtherophora kazachstani Razjivin, 1971
Enchodelus arcuatus Thorne, 1939
Eudorylaimus bureshi Andrassy, 1958
Eudorylaimus psedocarteri Loof, 1975

Редки

Ендемити

Реликти

Дир.
92/43

IUCN
















BG
BG




BG
BG


BG
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Eudorylaimus vestibulifer (Micoletzky, 1921)
Malenchus paramonovi Katalan-Gateva & Alexiev, 1989
Panagrolaimus goodeyi Rhum, 1956
Pratylenchoides katalani Katalan-Gateva & Alexiev, 1989
Rotylenchus alpinus Eroshenko, 1976
Scutylenchus hexincisus (Jairajpuri & Baqri, 1919)
Tylencholaimus airolensis Loof & Jairajpuri, 1919
Tylencholaimus minutus Vinciguerra, 1986
Tylenchus parangalici Katalan-Gateva & Alaxiev, 1989

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

ROTATORIA - РОТАТОРИИ
Cephalodella nana Myers, 1924
Collotheca ornata (Ehrenberg, 1832)
Colurella tesselata (Glasscot, 1893)
Conochilus unicornis Rousselet, 1892
Dicranophorus longidactylum (Fadeev, 1927)
Dicranophorus uncinatus (Milne, 1886)
Elosa woralii Lord, 1891
Encentrum gulo (Wulfert, 1936)
Euchlanis meneta Myers, 1930
Hexarthra bulgarica (Wiszniewski, 1933)
Keratella hiemalis (Carlin, 1943)
Keratella irregularis (Lauterborn, 1898)
Lecane (Lecane) aculeata (Jakubski, 1912)
Lecane (Lecane) mira (Murray, 1913)
Lecane (Lecane) stichaea Harring, 1913
Lecane (Lecane) tenuiseta Harring, 1914
Lecane (Monostyla) acus (Harring, 1913)
Lecane (Monostyla) arcuata (Bryce, 1891)

Редки

Ендемити

Реликти

Дир.
92/43

IUCN


LO

BG




LO
G
G
G
G



G
G







G
G
G
G
PG
PG
G
G
G
G
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77.
78.
79.
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81.
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83.
84.
85.
86.
87.
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89.
90.

Lecane (Monostyla) beningi (Tarnogradsky, 1961)
Lecane (Monostyla) latvica (Berzins, 1943)
Lepadella (Heterolepadella) heterostyla (Murray, 1913)
Lepadella acuminata (Ehrenberg, 1834)
Lepadella elliptica Wulfert, 1939
Notholca acuminata (Ehrenberg, 1832)
Notholca labis Gosse, 1887
Notholca squamula (Muller, 1786)
Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925
Synchaeta tremula (Muller, 1786)
Trichocerca (Diurella) bidens (Lucks, 1912)
Trichocerca (Diurella) brachyura (Gosse, 1851)
Trichocerca (Diurella) collaris (Rousselet, 1896)
Trichocerca (Diurella) tenuior (Gosse, 1886)
Trichocerca (Diurella) vernalis (Hauer, 1936)
Trichotria truncata (Whitelegge, 1889)

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

ARTHROPODA - ЧЛЕНЕСТОНОГИ
Arachnida - Паякообразни
Aculepeira talishia (Zawadsky, 1902)
Agelena gracilens C. L. Koch, 1841
Alopecosa accentuata (Latreille, 1817)
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757)
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757)
Antrohyphantes rhodopensis (Drensky, 1931)
Araeoncus anguineus (L. Koch, 1869)
Araeoncus clivifrons Deltshev, 1987
Arctosa maculata (Hahn, 1822)
Arctosa perita (Latreille, 1799)
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Arctosa variana C. L. Koch, 1847
Atypus piceus (Sulzer, 1776)
Balaustium bulgariense Oudemans, 1926
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)
Brachythele denieri (Simon, 1916)
Callilepis nocturna (Linne, 1758)
Callobius balcanicus (Drensky, 1940)
Centromerus paucidentatus Deltshev, 1983
Chalcoscirtus infimus (Simon, 1868)
Cicurina cicur (Fabricius, 1793)
Clubiona alpicola Kulczynski, 1882
Clubiona coerulescens L. Koch, 1867
Clubiona diversa O.P.-Cambridge, 1862
Clubiona subsultans (Thorell 1875)
Cryphoeca pirini (Drensky, 1921)
Cyclosa conica (Pallas, 1772)
Cyclosa sierrae E. Simon, 1870
Damaeolus ornatissimus Csiszar, 1962
Dictyna pusilla Thorell, 1856
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834)
Diplocephalus foraminifer (O. P. -Cambridge, 1875)
Dysdera crocota C. L. Koch, 1839
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)
Dysdera longirostris Dobka, 1853
Epicrius bulgaricus Balogh, 1958
Epicrius bureschi Balogh, 1958
Epicrius stellatus Balogh, 1958
Episinus truncatus Latreille, 1809
Eremaeus valkanovi Kunst, 1957
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Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789)
Eresus kollari Rossi, 1846
Erigone pirini Deltshev, 1983
Erythraeus bulgaromontanus Beron, 1982
Erythraeus rilensis Beron, 1982
Euophrys aequipes (O. P. -Cambridge, 1871)
Euophrys obsoleta (Simon, 1868)
Euophrys petrensis C. L. Koch, 1837
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836)
Evansia merens O. P. -Cambridge, 1900
Gnaphosa muscorum (L. Koch, 1866)
Haplodrassus signifier (C. L. Koch, 1839)
Histopona luxurians (Kulczynski, 1897)
Histopona tranteevi Deltshev, 1978
Improphantes decolor (Westring, 1862)
Improphantes improbulus Simon, 1929
Incestophantes annulatus Kulczynski, 1881
Inermocoelotes drenskii Deltshev, 1990
Inermocoelotes jurinischi (Drensky, 1915)
Inermocoelotes karlinskii Kulczynski, 1096
Inermocoelotes kulczynskii (Drensky, 1917)
Inermocoelotes xinpingwangi Deltshev, 2009
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Leiobunum rumelicum Silhavy, 1965
Leiobunum rumelicum Silhavy, 1965
Mughiphantes lithoclasicolis Deltshev, 1983
Mughiphantes pulcher (Kulczynski, 1881)
Metopobactrus orbelicus Deltshev, 1985
Micaria aenea Thorell, 1871
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Neobisium carcinoides (Hermann, 1804)
Neotrombicula (N.) boroveza V. - Grandjean et al., 1971
Neotrombicula monticola Kolebinova, 1974
Neriene peltata (Wider, 1834)
Niphocepheus nivalis baloghi Trave, 1959
Nomisia exornata (C. L. Koch, 1839)
Odiellus bieniaszi (Kulcz., 1909)
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
Opilio dinaricus Silhavy, 1938
Oppia furcata Kunst, 1958
Oppia ornata longipilosa Kunst, 1958
Oreonetides glacilis (L. Koch, 1872)
Oribatodes crenulatus Csiszar, 1962
Ozyptila scabricula (Westring, 1851)
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823
Paranemastoma aurigerum ryla (Roewer, 1951)
Paranemastoma radewi (Roewer, 1926)
Paranemastoma silli (Herman, 1871)
Pardosa drenskii Buchar, 1968
Pardosa incerta Nosek, 1905
Pardosa morosa (L. Koch, 1870)
Pardosa nigra (C. L. Koch, 1834)
Pardosa palustris (Linne, 1758)
Pardosa tasevi Buchar, 1968
Pellenes nigrociliatus (L. Koch, 1875)
Phauloppia paspalevi Csiszar, 1962
Philaeus chrysops (Poda, 1761)
Philodromus vagulus Simon, 1875
Phlegra fasciata (Hahn, 1826)
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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
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Phlegra festiva (C. L. Koch, 1834)
Piratula hygrophilus (Thorell, 1872)
Piratula knorri (Scopoli, 1763)
Piratula latitans (Blackwall, 1841)
Pirata piraticus (Clerck, 1757)
Pirata piscatorius (Clerck, 1757)
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)
Porrhomma convexum (Westring, 1861)
Pyza bosnica (Roewer, 1919)
Rilaena balcanica Silhavy, 1956
Robertus mediterraneus Eskov, 1987
Scotargus pilosus Simon, 1913
Scothynotilus alpigenus (L. Koch, 1869)
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866)
Segestria senoculata (Linne, 1758)
Sitticus rupucola (C. L. Koch, 1837)
Sitticus zimmermanni (Simon, 1877)
Steatoda phalerata (Panzer, 1801)
Tegenaria rilaensis Deltshev 1993
Tenuiphantes drenskii Helsdingen, 1977
Theridion petraeum L. Koch, 1872
Thomisus onustus Walckenaer, 1806
Tmarus piger (Walckenaer, 1802)
Tuberta maerens (O. P. -Cambridge, 1871)
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)
Xysticus macedonicus Silhavy, 1944
Zelotes talpinus (L. Koch, 1872)
Zodarion graecum (C. L. Koch, 1843)
Zodarion morosum Denis, 1935
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217. Zodarion pirini Drensky, 1921
218. Zygoribatula granulata Kunst, 1958
219.
220.
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235.
236.
237.
238.
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240.
241.
242.
243.

Crustacea - Ракообразни
Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853)
Acantholeberis curvirostris (O. F. Muller, 1776)
Alona affinis (Leydig, 1860)
Alona costata Sars, 1862
Alona guttata Sars, 1862
Alona rustica Scott, 1895
Alonella nana (Baird, 1843)
Alonopsis elongata Sars, 1862
Arcticocamptus arndti (Kiefer, 1924)
Arcticocamptus macedonicus Petkovski, 1962
Arcticocampus cuspidatus (Schmeil, 1893)
Arctodiaptomus alpinus Imhof, 1885
Arctodiaptomus niethammeri (Mann, 1940)
Attheyella crassa (G. O. Sars, 1862)
Attheyella wierzejskji (Mrazek, 1893)
Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)
Bosmina coregoni Baird, 1857
Bryocamptus spinulosus Borutzky, 1934
Bryocamptus zschokkei tatrensis (Minkiewicz, 1916)
Bryocamptus zschokkei zschokkei (Schmeil, 1893)
Bryocamptus (Echinocamptus) dacicus (Chappuis, 1923)
Cyclops tatricus tatricus Kozminski, 1927
Daphnia obtusa Kurz, 1874
Daphnia rosea Sars, 1862
Echinocamptus echinatus (Mrazek, 1893)
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257.

Epacthophanes richardi Mrazek, 1893
Eurycercus lamellatus (O. F. Muller, 1785)
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1848)
Hypocamptus brehmi (Van Douwe, 1922)
Macrocyclops albidus (Jurine, 1820)
Macrocyclops fuscus (Jurine, 1820)
Maraenobiotus insignipes f. aischghoi Schikleijw, 1930
Maraenobiotus vejdovskyi f. truncatus Gurney, 1932
Megacyclops gigas (Claus,1857)
Mixodiaptomus tatricus (Wierzejskii, 1882)
Moraria poppei poppei (Mrazek, 1893)
Paracamptus schmeili (Mrazek, 1894)
Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853)
Streblocerus serricaudatus (Fischer, 1849)
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260.
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266.
267.
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269.
270.

Myriapoda - Многоножки
Allopauropus humilis Remy, 1945
Brachydesmus peristerensis Verhoeff, 1932
Callipodella fasciata (Latzel, 1882)
Eupolybothrus (s.s.) ochraceus Folkmanova, 1936
Geophilus balcanicus Kaczmarek, 1972
Geophilus strictus (Latzel, 1880)
Glomeris balcanica Verhoeff, 1906
Haasea flavescens (Latzel, 1884)
Harpolithobius anodus dentatus Matic, 1957
Leptoiulus borisi Verhoeff, 1926
Leptoiulus proximus (Nemec, 1896)
Leptoiulus trilineatus bureschi Verhoeff, 1926
Lithobius (Lithobius) parietum Verhoeff, 1899
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282.

Lithobius (Lithobius) peggauensis Verhoeff, 1937
Lithobius (s.s.) schuleri Verhoeff, 1925
Lithobius (Sigibius) beroni Negrea, 1965
Lithobius (Sigibius) burzenlandicus wardaranus (Verhoeff,
1936)
Lithobius (Sigibius) zelezovae Kaczmarek, 1975
Mastigophorophyllon bulgaricum Schubart, 1934
Megaphyllum bosniense (Verhoeff, 1897)
Megaphyllum glossulifer Schubart, 1934
Megaphyllum hercules (Verhoeff, 1901)
Ophyiulus pilosus (Newport, 1842)
Polydesmus jawlowskii Strasser, 1966
Polydesmus renschi Schubart, 1934
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287.
288.
289.
290.
291.
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293.
294.
295.
296.

Insecta - Насекоми
Acalles camelus (Fabricius, 1792)
Acalypta musci (Schrank, 1781)
Acmaeops septentrionis C. Thomson, 1866
Acompocoris alpinus Reuter, 1875
Adelphophylus balcanicus (Kormilev 1939) (breviceps auct.)
Adicella filicornis (Pictet, 1834)
Adicella syriaca Ulmer, 1906
Adomerus biguttatus (Linnaeus, 1758)
Adrastus gurjevae Penev, 1983
Aelia klugi Hahn, 1833
Aelia sibirica Reuter, 1886
Aeropedellus variegatus (Fischer de Waldheim, 1846)
Aeshna subarctica Walker, 1908
Agabus balcanicus Hlisnikovsky, 1955
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

¹
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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
Agabus solieri solieri Aube, 1836
Agallia laevis Ribaut
Agapetus ochripes Curtis, 1834
Agaricophagus balcanicus Hlisnikovsky, 1964
Agrotis fatidica (Huebner, [1824])
Alloeonotus egregius Fieber,1864
Alophus kaufmanni Stierlin, 1884
Alophus rhodopensis Reitter, 1912
Amara erratica (Duftschmid, 1812)
Amara messae Baliani, 1924
Amara municipalis bischoffi Jedlicka, 1946
Amara nigricornis Thomson, 1857
Amara quenseli (Schonherr, 1806)
Ameletus inopinatus Eaton, 1887
Ampedus erythrogonus (Muller, 1821)
Amphinemura borealis (Morton, 1894)
Amphinemura standfiussi (Ris, 1902)
Ampulex fasciata Jurine, 1806
Anarta melanopa (Thunberg, 1788)
Anechura bipunctata (Fabricius, 1781)
Anisoplia bulgarica Apfelbeck, 1909
Annitella triloba Marinkovic, 1955
Anterastes serbicus Brunner von Wattenwyl, 1882
Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)
Anthophagus alpinus (Paykull, 1790)
Anthracus pallipes (Dejean, 1829)
Apamea furva ([Denis & Schiffermueller], 1775)
Apamea maillardi oxygrapha Varga, 1976
Apamea rubrirena marginipicta Varga, 1977
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
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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
Apamea zeta cyanochlora Varga, 1976
Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Aphrodes bifasciatus Linnaeus
Aradus erosus Fallen, 1807
Aradus versicolor Herrich-Schaeffer, 1835
Arctia flavia (Fuessly, 1779)
Arctocorisa carinata carinata (C. Sahlberg, 1819)
Arcynopteryx dichroa (McLachlan, 1872)
Arpedium brachypterum (Gravenhorst, 1802)
Asarta aethiopella (Duponchel, 1836)
Asciodema obsoletum (Fieber, 1864)
Asynarchus lapponicus (Zetterstedt, 1840)
Atheta subtilicornis G. Benick, 1943
Atheta thrax Muona, 1975
Athous hilfi Reitter, 1912
Athous monilicornis Schwarz, 1897
Athous pfefferi Roubal, 1932
Atractotomus magnicornis (Fallen, 1807)
Baetis alpinus (Pictet, 1843)
Baetis fuscatus (Linnaeus, 1761)
Barbitistes constrictus Brunner von Wattenwyl, 1878
Bembidion bipunctatum nivale Heer, 1841
Bembidion rhodopense Apfelbeck, 1902
Besdolus ventralis (Pictet, 1841)
Boloria graeca balcanica (Rebel, 1903)
Boloria pales rilaensis Varga, 1971
Boloria selene ([Denis & Schiffermueller], 1775)
Boreus westwoodi Hagen, 1866
Brachycentrus montanus Klapalek, 1892
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
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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
Brachyptera bulgarica Rauser, 1962
Bryaxis roumaniae Raffray, 1904
Bryaxis simoni Reitter, 1880
Bryocoris pteridis (Fallen, 1807)
Bythinus acutangulus lunifer Karaman, 1948
Bythinus lunicornis Reitter, 1884
Bythinus leonhardinus Reitter, 1882
Calathus metallicus aeneus Putzeys, 1873
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Calocoris alpestris (Meyer-Dur, 1843)
Calocoris sexguttatus (Fabricius, 1776)
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Camptozygum aequalis (Vuillefroy, 1789)
Canthophorus impressus (Horvath, 1881)
Capnia vidua rilensis Rauser, 1962
Carabus cavernosus cavernosus Frivaldszky, 1837
Carabus convexus dilatatus Dejean, 1826
Carabus intricatus Linnaeus, 1761
Carabus montivagus bulgaricus Csiki, 1927
Carabus violaceus azurescens Dejean, 1826
Carpocoris melanocerus (Mulsant & Rey, 1852)
Carpocoris purpureipennis (De geer, 1773)
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Cassida rufovirens rhilensis Weise, 1891
Cephennium (s. str.) vitoshae Stevanovic, 2014
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Ceuthorrhynchus coerulescens Gyllenhal, 1837
Chaetopteroides bulgaricus (Kumanski, 1969)
Chaetopterygopsis maclachlani Stein, 1874
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

¹
384.
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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
Chaetopterygopsis sisestii Botosaneanu, 1961
Chaetopteryx bosniaca Marinkovic, 1955
Chaetopteryx stankovici Marinkovic, 1966
Chelis maculosa (Gerning, 1780)
Chersotis cuprea ([Denis & Schiffermueller], 1775)
Chionea lutescens Lundstrom, 1907
Chionophylax monteryla Botosaneanu, 1957
Chlamydatus (Euattus) pulicarius (Fallen, 1807)
Chloroperla brachyptera (Schoenemund, 1926)
Chloroperla kosarovi Braasch, 1969
Chloroperla russevi Braasch, 1969
Cicadella germari Zetterstedt
Cicadula persimilis Edwards
Circulifer fenestratus Herrich-Schaffer
Coelambus novemlineatus (Stephens, 1828)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900
Colias alfacariensis Ribbe, 1905
Colias caucasica balcanica Rebel, 1901
Colias croceus (Fourcroy, 1785)
Compsidolon salicellus (Herrich-Schaeffer, 1841)
Cordulegaster heros Theischinger, 1979
Coriomeris scabricornis (Panzer, 1809)
Cremnocephalus alpestris Wagner, 1942
Crunoecia monospina Botosaneanu, 1960
Crypocoris (Lophyromiris) sexguttatus (Fabricius, 1776)
Ctenicera bosnica (Apfelbeck, 1896)
Ctenicera cuprea (Fabricius, 1781)
Ctenicera schneebergi (Roubal, 1932)
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

¹
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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
Cychrus semigranosus balcanicus Hopffgarten, 1881
Cyphon furcillatus Nyholm, 1948
Cyrnus trimaculatus (Curtis, 1834)
Derephysia foliacea (Fallen, 1807)
Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
Dicentrius fodori Besuchet, 1999
Dicentrius balcanicus pirinensis Besuchet, 1999
Dicentrius zerchei Besuchet, 1999
Dichrooscytus valesianus Fieber 1861
Dichrorampha rilana Drenowsky, 1910
Dicranocephalus medius (Mulsant & Rey, 1870)
Dictyla convergens (Herrich-Schaeffer, 1875)
Dictyonota strichnocera Fieber, 1844
Dicyphus (Brachyceroea) digitalis Josifov, 1958
Dicyphus (s.str.) pallidus (Herrich-Schaffer, 1836)
Dimorphocoris fuscus Joakimoff, 1909
Dionconotus neglectus (Fabricius, 1798)
Diplocolenus bohemani Zetterstedt
Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798)
Dolichurus corniculus (Spinola, 1808)
Drusus biguttatus (Pict.)
Drusus botosaneanui Kumanski, 1968
Drusus discophorus pallidus Kumanski, 1989
Drusus popovi Kumanski, 1980
Drusus romanicus meridionalis Kumanski, 1973
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758
Ecdyonurus (H.) epeorides Demoulin, 1955
Ecdyonurus (E.) macani Thomas et Sowa, 1970
Ecdyonurus (E.) carpathicus Sowa, 1973
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
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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
Ecdyonurus vitoshensis Jacob & Braasch, 1984
Ecdyonurus venosus (Fabricius, 1775)
Ectemnius (Clytochrysus) ruficornis (Zetterstedt, 1838)
Elasmucha fieberi (Jakovleff, 1864)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Endophloeus squarrosus Germar, 1817
Entephria caesiata ([Denis & Schiffermueller], 1775)
Entephria flavicinctata (Huebner, [1813])
Ephemera vulgata Linne, 1758
Epeorus (I.) alpicola (Eaton, 1871)
Ephemerella ignita (Poda, 1761)
Ephemerella mucronata (Benggtsson, 1909)
Erebia cassioides centrorilica Abadjiev, 2001
Erebia gorge (Hübner, 1804)
Erebia gorge pirinica Buresch, 1918
Erebia melas (Herbst, 1796)
Erebia oeme (Hübner, 1804)
Erebia orientalis Elwes, 1900
Erebia ottomana balcanica Rebel, 1904
Erebia pandrose ambicolorata Varga, 1971
Erebia pronoe (Esper, 1780)
Erebia rhodopensis Nicholl, 1900
Epeorus (I.) alpicola (Eaton, 1871)
Eriopygodes imbecilla (Fabricius, 1794)
Eriopygodes proxima (Huebner, [1809])
Ernodes articularis (Pictet, 1834)
Euchalcia variabilis fuscolivacea Varga & Ronkay, 1984
Eupithecia fenestrata (Milliere, 1874)
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
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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
Euphydryas cynthia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Eurycolpus flaveolus (Stal, 1858)
Eurygaster dilaticollis Dohrn, 1860
Euscelis venosus Kirschbaum
Eusphalerum alpinum (Heer, 1839)
Formica aquilonia Yarrow, 1955
Formica fusca Linnaeus, 1758
Formica lugubris Zetterstedt, 1840
Formica polyctena Förster, 1850
Formica pratensis Retzius, 1783
Formica rufa Linnaeus, 1758
Formica sanguinea Latreille, 1798
Formica transcaucasica Nasonov, 1889
Gastrodes abietum Bergroth, 1914
Gastrodes grossipes (De geer, 1914)
Geocoris grylloides (Linnaeus, 1761)
Geodromius robusticornis Bernhauer, 1941
Globiceps flavomaculatus (Fabricius, 1794)
Glossosoma conformis Nebois, 1963
Gnophos dilucidaria (HЯbner, 1803)
Gnophos glaucinarius peruni Varga, 1975
Gnophos obscuratus ([Denis & Schiffermueller], 1775)
Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 1767)
Gonioctena pallida reticulata (Bechyne, 1947)
Gymnetron dieckmanni Behne, 1988
Hadena caesia bulgarica Boursin, 1959
Halesus digitatus (Schrank, 1781)
Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832)
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
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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
Helodes bulgharensis Klausnitzer, 1980
Helophorus glacialis Villa, 1833
Hemerobius contumax Tjeder, 1932
Hemerobius schedli Holzel, 1970
Hermaeophaga mercurialis (Fabricius, 1792)
Hydroporus gueorguievi Wewalka, 1975
Hydroporus kraatzi Schaum, 1868
Hydroporus nivalis Heer, 1839
Hydroporus tartaricus Leconte, 1850
Hydropsyche fulvipes (Curtis, 1834)
Hydropsyche tabacarui Botosaneanu, 1960
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)
Hypnoidus consobrinus (Mulsant & Guillebeau, 1808)
Isoperla oxylepis balcanica Rauser, 1962
Isophya andreevae Peshev, 1981
Isophya bureschi Peshev, 1959
Isophya speciosa (Frivaldsky, 1867)
Isturgia roraria rablensis Zeller, 1868
Laemostenus cimmerius weiratheri G.Muller, 1931
Laemostenus plasoni (Reitter, 1885)
Lasiocephala basalis (Kolenati, 1848)
Lathrobium leonhardi Breit, 1912
Lathrobium rectipennis Raitschev, 1995
Leptusa rhilensis Pace, 1983
Lesteva albanica Bernhauer, 1936
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

¹
529.
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531.
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534.
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542.
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544.
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546.
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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
Leuctra hausmalikyi Graf, 2010
Leuctra hirsuta Bogoescu et Tabacaru, 1960
Leuctra rosinae Kempny, 1900
Leuctra marani Rauser, 1965
Leuctra mortoni feheri Murányi, 2007
Leuctra pseudohippopus Rauser, 1965
Libelloides macaronius (Scopoli, 1765)
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
Limnephilus affinis Curtis, 1834
Limnephilus auricula Curtis, 1834
Limnephilus bipunctatus Curtis, 1834
Limnephilus centralis Curtis, 1834
Limnephilus cf. petri Marinkovic, 1966
Limnephilus coenosus Curtis, 1834
Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848)
Limnephilus extricatus McLachlan, 1865
Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787)
Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758)
Limnephilus hirsutus (Pictet, 1834)
Limnephilus lunatus Curtis, 1834
Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758)
Limnephilus stigma Curtis, 1834
Limotettix striola Fallen
Liotrychus affinis (Paykull, 1800)
Lixus scabricollis Boheman, 1843
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Luperus rhilensis Weise, 1900
Lycaena candens (Herrich-Schaeffer, [1844])
Lycaena dispar (Haworth, 1802)
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

¹
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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
Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Lycophotia porphyrea ([Denis & Schiffermueller], 1775)
Lygocoris (Neolygus) contaminatus (Fallen, 1807)
Lygocoris (s.str.) pabulinus (Linne, 1761)
Lygus wagneri Remane, 1955
Macrosaldula scotica (Curtis, 1835)
Macrotylus (s.str.) herrichi (Reuter, 1873)
Macrotylus (s. str.) quadrilineatus (Schrank, 1785)
Macustus grisescens Zetterstedt
Malthodes serbotae macedonicus Svihla, 1980
Mecomma (s. str.) ambulans montanus Josifov, 1969
Mecomma (Globicellus) dispar (Boheman, 1852)
Megalocoleus tanaceti (Fallén, 1807)
Megalonotus antennatus (Schilling, 1829)
Megalonotus dilatatus (Herrich-Schaeffer, 1840)
Melitaea trivia ([Denis & Schiffermueller], 1775)
Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1785)
Metreletus balcanicus (Ulmer, 1920)
Metrioptera arnoldi Ramme, 1933
Micropterna caesareica Schmid, 1959
Micropterna lateralis (Stephens, 1837)
Micropterna nycterobia McLachlan, 1875
Micropterna sequax McLachlan, 1875
Microptila minutissima Ris 1897
Miramella alpina collina (Brunner von Wattenwyl, 1882)
Molophilus (Molophilus) directidens Stary, 1976
Molophilus (Molophilus) flagellatus Stary, 1976
Molophilus (Molophilus) lautereri Stary, 1974
Molophilus (Molophilus) obsoletus Lackschewitz, 1940
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

¹
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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
Molops alpestris rhilensis Apfelbeck, 1904
Molops dilatatus dilatatus Chaudoir, 1868
Molops piceus bulgaricus Maran, 1938
Molops rhodopensis rhodopensis Apfelbeck, 1904
Monalocoris filicis filicis (Linnaeus, 1758)
Montanorthops montanus (Schilling, 1837)
Morimus funereus Mulsant, 1863
Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767
Myrmosa atra Panzer, 1801
Mythimna anderregii pseudocomma (Rebel & Zerny, 1931)
Mythimna impura (Huebner, [1808])
Nabis (Nabicula) flavomarginatus Scholtz, 1847
Nabis (Dolichonabis) limbatus Dahlbom, 1851
Nabis (s.str.) brevis Scholtz, 1846
Nabis (s.str.) rugosus (Linnaeus, 1958)
Nebria eugeniae K. Daniel, 1903
Nebria hybrida hybrida Rottenberg, 1874
Nebria rhilensis Frivaldszky, 1879
Nebria rufescens (Stroem, 1768)
Nemoura braaschi Joost, 1970
Nemoura bulgarica Rauser, 1962
Nemoura longicauda Kis, 1974
Nemoura pirinensis Rauser, 1962
Neophilaenus exclamationis Thunberg
Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
Neuraphes bulgaricus Reitter, 1879
Nineta pallida (Schneider, 1846)
Nineta vittata (Wesmael, 1841)
Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829)
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

¹
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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
Nothochrysa capitata (Fabricius, 1793)
Nymphalis xanthomelas (Esper, [1781])
Nysius thymi (Wolff, 1804)
Ocyusa ferdinandi-coburgi Rambousek, 1909
Odontocerum hellenicum Malicky, 1972
Oedipoda germanica (Latreille, 1804)
Oligoplectrum maculatum (Fourcroy, 1785)
Oligotricha striata (Linnaeus, 1758)
Olophrum leonhardi Scheerpeltz, 1928
Omalium bulgaricum Zerche, 1988
Omphalonotus quadriguttatus (Kirschbaum, 1856)
Oncotylus punctipes Reuter, 1873
Ophthalmoniphetodes behnei Zerche, 1990
Ophthalmoniphetodes doeblerae Zerche, 1990
Ophthalmoniphetodes maljovicensis Zerche, 1993
Ophthalmoniphetodes musalensis Zerche, 1990
Ophthalmoniphetodes piger Zerche, 1993
Ophthalmoniphetodes rhilensis Zerche, 1990
Ophthalmoniphetodes uhligi Zerche, 1990
Orbellia borisregis Czerny, 1930
Orchestes stobieckii (Smreczynski, 1957)
Oreina gloriosa arrogans (Apfelbeck, 1912)
Oreina speciosissima drenskii (Gruev, 1974)
Oreina variabilis balcanica (Weise, 1883)
Orenaia alpestralis (Fabricius, 1794)
Oreodytes davisi (Curtis, 1831)
Orestia bulgarica Heikertinger, 1910
Ormosia (Ormosia) pirinеnsis Stary, 1971
Orthops basalis (Costa, 1852)
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
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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
Orthops (Montanorthops) montanus (Schilling, 1837)
Orthotylus obscurus Reuter, 1875
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
Otiorrhynchus aurosignatus Apfelbeck, 1889
Otiorrhynchus bohemani Stierlin, 1877
Otiorrhynchus bosnicus Stierlin, 1888
Otiorrhynchus cirrhorhynchoides Reitter, 1912
Otiorrhynchus demirkapensis Apfelbeck, 1899
Otiorrhynchus dubius (Strom, 1765)
Otiorrhynchus gotzi Angelov, 1964
Otiorrhynchus hospitus Reitter, 1912
Otiorrhynchus lithanthracius hospitus Reitter, 1912
Otiorrhynchus merkli Stierlin, 1880
Otiorrhynchus obcoecatus Gyllenchal, 1834
Otiorrhynchus parreyssi Stierlin, 1861
Otiorrhynchus sorbivorus Reitter, 1913
Otiorrhynchus splendidus Reitter, 1913
Otiorrhynchus subellipticus Apfelbeck, 1922
Oxylia duponcheli (Brulle, 1832)
Paracaloptenus caloptenoides (Brunner von Wattenwyl,
1861)
Parachiona picicornis (Pictet, 1834)
Parainocellia braueri (Albarda, 1891)
Paraleptophlebia werneri
Parapsallus vitellinus (Scholtz, 1847)
Parasemia plantaginis interrupta Schawerda, 1910
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Passaloecus brevilabris Wolf, 1958
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
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673.
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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
Pedicia (Crunobia) spinifera (Stary, 1974)
Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832)
Perizoma taeniata (Stephens, 1831)
Perla bipunctata Pictet, 1833
Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851)
Phengaris alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Phoenicocoris obscurellus (Fallen, 1829)
Pholidoptera aptera karnyi Ebner, 1908
Pholidoptera rhodopensis Maran, 1953
Photedes captiuncula (Treitschke, 1825)
Phyllobius aetolicus Apfelbeck, 1915
Phyllobius alpinus Stierlin, 1859
Phyllobius bulgaricus Apfelbeck, 1915
Phyllobius viridaeris (Laicharting, 1781)
Phyllodromica brevipennis (Fischer, 1853)
Phyllodromica carniolica (Ramme, 1913)
Phyllodromica subaptera (Rambur, 1838)
Phytocoris longipennis Flor, 1861
Phytocoris (s.str.) pini Kirschbaum, 1856
Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)
Pieris ergane (Geyer, [1828])
Pinalitus rubricatus (Fallen, 1807)
Pitedia juniperina (Linnaeus, 1758)
Placochilus seladonicus seladonicus (Fallen, 1807)
Plagiognathus arbustorum (Fabricius, 1794)
Plagiognathus vitellinus (Scholtz, 1847)
Platycleis stricta (Zeller, 1849)
Plebeius artaxerxes macedonicus (Verity, 1936)

Редки

Ендемити



BK

Реликти

Дир.
92/43

IUCN

Бернска
конв.

ЗБР

NT





Черв.
книга
BG

НСМБР

G
G




G


BK
BK
BK

G


BG


BK

G
G
G

G
G
G
G
G

G

685
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

¹
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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

Plectrocnemia brevis McLachlan, 1878
Plinthus sturmi bulgaricus Meregalli, 1985
Poecilimon affinis rilensis Peshev, 1980
Poecilimon orbelicus Pancic, 1883
Polycentropus excisus Klapalek, 1894
Polydrusus bulgaricus Leonhard, 1912
Polydrusus sciaphiliformis Apfelbeck, 1899
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835)
Potamonectes griseostriatum (De Geer, 1774)
Potamophylax borislavi Kumanski, 1975
Potamophylax luctuosus (Piller & Mitterpacher, 1783)
Potamophylax pallidus (Klapalek, 1899)
Procerus gigas (Creutzer, 1799)
Protonemura tarda Braasch, 1972
Psalus (s.str.) salicis (Kirschbaum, 1856)
Pselaphogenius bulgaricus Löbl, 1969
Psilopteryx montanus Kumanski, 1968
Psilopteryx schmidi Kumanski, 1970
Psorodonotus fieberi (Frivaldszky, 1853)
Pterostichus rhilensis rhilensis Rottenberg, 1874
Puncha ratzeburgi (Brauer, 1876)
Pyrgus cacaliae (Rambur, [1839])
Pyrrhosoma nymphula (Sulter, 1776)
Rhadicoleptus alpestris macedonicus Botosaneanu & Riedel,
1965
727. Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
728. Rhinocoris annulatus (Linnaeus, 1758)
729. Rhithrogena braaschi Jacob, 1974
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Таксон
Rhithrogena bulgarica Braasch, Soldan & Sowa, 1985
Rhithrogena buresi Sowa, 1973
Rhithrogena diaphana Navas, 1917
Rhithrogena hybrida Eaton, 1885
Rhithrogena iridina (Kolenati, 1839)
Rhithrogena jacobi Braasch et Soldan, 1988
Rhithrogena semicolorata (Curtis, 1834)
Rhyacophila armeniaca Guerin-Meneville, 1843
Rhyacophila denticulifera Kumanski, 1986
Rhyacophila fasciata Hagen, 1859
Rhyacophila fischeri Botosaneanu, 1957
Rhyacophila loxias Schmid, 1970
Rhyacophila mocsaryi Klapalek, 1898
Rhyacophila nubila (Zetterstedt, 1840)
Rhyacophila obtusa Klapalek, 1894
Rhyacophila polonica McLachlan, 1879
Rhyacophila pseudotristis Kumanski, 1987
Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758)
Rhypholophus obtusistyla (Stary, 1976)
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Salda littoralis littoralis (Linnaeus, 1758)
Saldula orthochila (Fieber, 1859)
Scleroprocta balcanica Stary, 1976
Scoliocentra (Leriola) nigrinervis (Wahlgren, 1918)
Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Sericostoma flavicorne Schneider, 1845
Silo graellsi Ed. Pictet, 1865
Silo pallipes (Fabricius, 1781)
Solenopyx sulphurellus Zetterstedt
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Таксон
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)
Sphaerosoma csikii Apfelbeck, 1916
Sphaerosoma shardaghensis Apfelbeck, 1916
Standfussiana lucernea ilirica (Rebel & Zerny, 1931)
Stenodema (s.str.) holsatum (Fabricius, 1787)
Stenophylax meridiorientalis Malicky, 1980
Stenophylax permistus McLachlan, 1875
Stenus heydeni Benick, 1915
Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758)
Stomodes rotundicollis Frivaldsky, 1880
Stygnocoris pygmaeus (R. Sahlberg, 1848)
Stygnocoris rusticus (Fallen, 1807)
Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829)
Sympecma fusca (Vander Linden, 820)
Sympherobius pellucidus (Walker, 1853)
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
Synagapetus iridipennis McLachlan, 1879
Synagapetus montanus Kumanski, 1985
Syngrapha devergens rilaecacuminum Varga & Ronkay,
1982
Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
Tapinopterus balcanicus balcanicus Ganglbauer, 1892
Tapinopterus bartoni Maran, 1933
Tapinopterus kaufmanni kulti Maran, 1940
Thera cognata (Thunberg, 1792)
Thorectes punctulatus rhilensis Tesar, 1935
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Таксон
Thremma anomalum McLachlan, 1876
Tinodes kimminsi Sykora, 1962
Tinodes unidentatus Klapalek, 1894
Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758)
Trachyphloeus bosnicus Apfelbeck, 1898
Trapezonotus desertus Seidenstuecker, 1951
Trechus cardioderus balcanicus Jeannel, 1927
Trechus kobingeri bulgaricus Pawlowski, 1972
Trechus orphaeus Pawlowski, 1973
Trechus priapus medius Meixner, 1939
Trechus rambouseki Breit, 1909
Trechus rhilensis Kaufmann, 1884
Trechus rhodopeius Jeannel, 1921
Trochiscocoris rotundatus Horvath, 1895
Troilus luridus (Fabricius, 1775)
Tropideres sepicola (Fabricius, 1792)
Tropiphorus caesius Frivaldsky, 1879
Typhlocyba quercus Fabricius
Velia (Plesiovelia) saulii serbica Tamanini, 1951
Wesmaelius fassnidgei (Killington, 1933)
Wesmaelius malladai (Navas, 1925)
Wesmaelius mortoni (Mac Lachlan, 1899)
Wesmaelius quadrifasciatus (Reuter, 1894)
Wormaldia bulgarica Novak, 1971
Wormaldia occipitalis occipitalis (Pictet, 1834)
Wormaldia pulla (McLachlan, 1878)
Xenion ignitum (Kraatz, 1875)
Xestia speciosa (Huebner, [1813])
Xylosteus bartoni Obenberger & Maran, 1933

Редки

Ендемити

Реликти

Дир.
92/43

IUCN





BK
G
BK
BK
LO
BG
LO
BG
BG
PG
G

BG
G
BK
G
G
G








BK
BK
G
BG

689
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

Бернска
конв.

ЗБР

Черв.
книга
BG

НСМБР

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

¹

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
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Таксон

Редки

Ендемити

816. Zabrus balcanicus Heyden, 1883
817. Zabrus rhodopensis Apfelbeck, 1904
818. Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)
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MOLLUSCA - МЕКОТЕЛИ
Gastropoda - Охлюви
Alinda biplicata distinctior (A. Wagner, 1915)
Alinda biplicata euptychia (Ehrmann, 1960)
Alinda biplicata michaudiana (L. Pfeiffer, 1848)
Alinda biplicata reducta (Urbanski, 1960)
Ancylus fluviatilis Müller, 1774
Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857)
Bythinella walkeri Glöer et Georgiev, 2009
Deroceras bureschi (Wagner, 1934)
Galba truncatula (Müller, 1774)
Helicigona pelia Hesse, 1912
Helicigona trizona haberhaueri (Sturany, 1897)
Helix albescens Rossmässler, 1839
Helix lucorum Linnaeus, 1758
Helix pomatia Linnaeus, 1758
Helix vulgaris Rossmassler, 1839
Laciniaria bajula ditrichi Nordsieck, 1977
Limax macedonicus Hesse, 1928
Oxychilus hydatinus (Rossmassler, 1838)
Physella acuta (Draparnaud, 1805)
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)
Vertigo alpestris (Alder, 1830)
Vitrea bulgarica Damjanov & Pinter, 1969
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Приложение 2.
Списък на редките (стенотопни) видове безгръбначни животни в Национален парк
„Рила“
PROTOZOA – Едноклетъчни
AMOEBOZOA
Discosea
Himatismenida
Cochliopodidae
 Cochliopodium vestitum (Archer, 1871) Kudryavtsev, 2005
Tubulinea
Arcellinida
Microchlamyidae
 Microchlamys sylvatica Golemansky, Skarlato & Todorov, 1987
Centropyxidae
 Centropyxis cryptostoma Bonnet, 1959
 Centropyxis gibba Deflandre, 1929
 Centropyxis orbicularis Deflandre, 1929
 Centropyxis vandeli Bonnet, 1958
Difflugiidae
 Difflugia hiraethogii Ogden, 1983
 Difflugia stoutii Ogden, 1983
 Difflugia tenuis (Penard, 1890) Ogden, 1983
 Difflugia ventricosa Deflandre, 1926
Heleoperidae
 Heleopera sphagni Leidy, 1879
Nebelidae
 Nebela carinata (Archer, 1867) Leidy, 1879
 Padaungiella tubulata (Brown, 1911) Lara & Todorov, 2012
 Porosia bigibbosa (Penard, 1890)
Lesquereusiidae
 Lesquereusia gibbosa Thomas & Gauthier-Lievre, 1859
Trigonopyxidae
 Cyclopyxis puteus Thomas, 1960
CERCOZOA
Imbricatea/Silicofilosea
Euglyphida
Euglyphidae
 Euglypha aspera Penard, 1891
 Euglypha dolioliformis Bonnet, 1959
 Euglypha polylepis (Bonnet, 1959) Bonnet & Thomas, 1960
 Placocista spinosa (Carter, 1865) Leidy, 1879
 Valkanovia delicatula (Valkanov, 1962)
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Paulinellidae
 Paulinella chromatophora Lauterborn, 1895
Trinematiidae
 Corythion asperulum Schönborn, 1988
 Playfairina valkanovi Golemansky, 1966
Gromiidea
Gromiida
Gromiidae
 Gromia nigricans Penard, 1902
HETEROKONTA
Labyrinthula
Thraustochytriida
Diplophryidae
 Diplophrys archeri Barker, 1868
FORAMINIFERA
Monothalamea
Allogromida
Allogromiidae
 Paralieberkuehnia elegantula (Penard, 1904)
CILIOPHORA
Kinetofragminophora
Pleurostomatida
Loxophyllidae
 Loxophyllum meleagris (O. F. Muller, 1773)
Suctorida
Dendrosomatidae
 Tokophrya lemnarum (Stein, 1859)
Nassophorea
Synhymeniida
Orthodonellidae
 Eucamptocerca longa da Cunha, 1907
Nassulida
Microthoracidae
 Drepanomonas sphagni Kahl, 1931
Olygohymenophorea
Sessilida
Ophrydiidae
 Ophrydium versatile (O. F. Muller, 1786)
Peritrichida
Vorticellidae
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Vorticella globularia O. F. Muller, 1773

Heterotrichea
Heterotrichida
Stentoridae
 Stentor amethystinus Leidy, 1880
NEMATODA
Adenophorea
Dorylaimida
Actinolaimidae
 Actinolaimus cinctus? Thorne, 1939
Nordiidae
 Enchodelus arcuatus Thorne, 1939
Qudsianematidae
 Eudorylaimus psedocarteri Loof, 1975
 Eudorylaimus vestibulifer (Micoletzky, 1921)
Tylencholaimidae
 Tylencholaimus airolensis Loof & Jairajpuri, 1919
 Tylencholaimus minutus Vinciguerra, 1986
Triplonchida
Diphtherophoridae
 Diphtherophora kazachstani Razjivin, 1971
Secernentea
Rhabditida
Cephalobidae
 Cephalobus labiatus (Ivanova, 1968)
Panagrolaimidae
 Panagrolaimus goodeyi Rhum, 1956
Tylenchida
Belonolaimidae
 Scutylenchus hexincisus (Jairajpuri & Baqri, 1919)
Criconematidae
 Criconemella amorpha (de Grisse, 1967)
 Criconemella kralli (Ivanova, 1976)
 Criconemella mongolensis (Andrassy, 1964)
Hoplolaimidae
 Rotylenchus alpinus Eroshenko, 1976
ROTIFERA - Ротатории
Eurotatoria
Flosculariaceae
Hexarthridae
 Hexarthra bulgarica (Wiszniewski, 1933)
Ploima
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Brachionidae
 Keratella hiemalis (Carlin, 1943)
 Notholca labis Gosse, 1887
 Notholca squamula (Muller, 1786)
Lepadellidae
 Lepadella (Heterolepadella) heterostyla (Murray, 1913)
 Lepadella elliptica Wulfert, 1939
Dicranophoridae
 Dicranophorus longidactylum (Fadeev, 1927)
 Dicranophorus uncinatus (Milne, 1886)
 Encentrum gulo (Wulfert, 1936)
Lecanidae
 Lecane (Lecane) aculeata (Jakubski, 1912)
 Lecane (Lecane) mira (Murray, 1913)
 Lecane (Monostyla) beningi (Tarnogradsky, 1961)
 Lecane (Monostyla) latvica (Berzins, 1943)
ARTHROPODA - Членестоноги
Arachnida - Паякообразни
Araneae - Паяци
Agelenidae
 Agelena gracilens C. L. Koch, 1841
 Cicurina cicur (Fabricius, 1793)
 Histopona luxurians (Kulczynski, 1897)
 Histopona tranteevi Deltshev, 1978
 Tegenaria rilaensis Deltshev 1993
 Tegenaria silvestris L. Koch, 1872
Amaurobiidae
 Callobius balcanicus (Drensky, 1940)
Araneidae
 Aculepeira talishia (Zawadsky, 1902)
 Cyclosa conica (Pallas, 1772)
 Cyclosa sierrae E. Simon, 1870
Atypidae
 Atypus piceus (Sulzer, 1776)
Clubionidae
 Clubiona alpicola Kulczynski, 1882
 Clubiona coerulescens L. Koch, 1867
 Clubiona diversa O.P.-Cambridge, 1862
 Clubiona subsultans (Thorell 1875)
Dictynidae
 Dictyna pusilla Thorell, 1856
Dysderidae
 Dysdera crocota C. L. Koch, 1839
 Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)
 Dysdera longirostris Dobka, 1853
Eresidae
 Eresus kollari Rossi, 1846
Gnaphosidae
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 Callilepis nocturna (Linne, 1758)
 Gnaphosa muscorum (L. Koch, 1866)
 Micaria aenea Thorell, 1871
 Nomisia exornata (C. L. Koch, 1839)
 Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866)
 Zelotes talpinus (L. Koch, 1872)
Hahniidae
 Cryphoeca pirini (Drensky, 1921)
Hahniidae
 Tuberta maerens (O. P. -Cambridge, 1871)
Linyphiidae
 Antrohyphantes rhodopensis (Drensky, 1931)
 Araeoncus anguineus (L. Koch, 1869)
 Araeoncus clivifrons Deltshev, 1987
 Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)
 Centromerus paucidentatus Deltshev, 1983
 Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834)
 Diplocephalus foraminifer (O. P. -Cambridge, 1875)
 Erigone pirini Deltshev, 1983
 Evansia merens O. P. -Cambridge, 1900
 Incestophantes annulatus Kulczynski, 1881
 Improphantes decolor (Westring, 1862)
 Tenuiphantes drenskii Helsdingen, 1977
 Improphantes improbulus Simon, 1929
 Mughiphantes lithoclasicolis Deltshev, 1983
 Mughiphantes pulcher (Kulczynski, 1881)
 Metopobactrus orbelicus Deltshev, 1985
 Neriene peltata (Wider, 1834)
 Oreonetides glacilis (L. Koch, 1872)
 Porrhomma convexum (Westring, 1861)
 Scotargus pilosus Simon, 1913
 Scothynotilus alpigenus (L. Koch, 1869)
Lycosidae
 Alopecosa accentuata (Latreille, 1817)
 Alopecosa inquilina (Clerck, 1757)
 Alopecosa trabalis (Clerck, 1757)
 Arctosa maculata (Hahn, 1822)
 Arctosa perita (Latreille, 1799)
 Arctosa variana C. L. Koch, 1847
 Pardosa drenskii Buchar, 1968
 Pardosa incerta Nosek, 1905
 Pardosa morosa (L. Koch, 1870)
 Pardosa nigra (C. L. Koch, 1834)
 Pardosa palustris (Linne, 1758)
 Pardosa tasevi Buchar, 1968
 Pirata piraticus (Clerck, 1757)
 Pirata piscatorius (Clerck, 1757)
 Piratula hygrophilus (Thorell, 1872)
 Piratula knorri (Scopoli, 1763)
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 Piratula latitans (Blackwall, 1841)
Nemesiidae
 Brachythele denieri (Simon, 1916)
Salticidae
 Chalcoscirtus infimus (Simon, 1868)
 Euophrys aequipes (O. P. -Cambridge, 1871)
 Euophrys obsoleta (Simon, 1868)
 Euophrys petrensis C. L. Koch, 1837
 Pellenes nigrociliatus (L. Koch, 1875)
 Philaeus chrysops (Poda, 1761)
 Phlegra fasciata (Hahn, 1826)
 Phlegra festiva (C. L. Koch, 1834)
 Sitticus rupucola (C. L. Koch, 1837)
 Sitticus zimmermanni (Simon, 1877)
Segestriidae
 Segestria senoculata (Linne, 1758)
Tetragnathidae
 Pachygnatha clercki Sundevall, 1823
Theridiidae
 Episinus truncatus Latreille, 1809
 Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836)
 Robertus mediterraneus Eskov, 1987
 Steatoda phalerata (Panzer, 1801)
Thomisidae
 Ozyptila scabricula (Westring, 1851)
 Thomisus onustus Walckenaer, 1806
 Tmarus piger (Walckenaer, 1802)
 Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)
 Xysticus macedonicus Silhavy, 1944
Zodariidae
 Zodarion graecum (C. L. Koch, 1843)
 Zodarion morosum Denis, 1935
Opilionida - Опилиони
Nemastomatidae
 Paranemastoma silli (Herman, 1871)
Phalangiidae
 Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
 Odiellus bieniaszi (Kulcz., 1909)
 Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
 Opilio dinaricus Silhavy, 1938
 Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)
Crustacea - Ракообразни
Cladocera
Chydoridae
 Alona rustica Scott, 1895
Daphniidae
 Daphnia obtusa Kurz, 1874
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Daphnia rosea Sars, 1862

Calanoida
Diaptomidae
 Arctodiaptomus niethammeri (Mann, 1940)
Cyclopoida
Cyclopidae
 Cyclops tatricus tatricus Kozminski, 1927
Harpacticoida
Canthocamptidae
 Arcticocamptus arndti (Kiefer, 1924)
 Arcticocamptus macedonicus Petkovski, 1962
 Bryocamptus zschokkei tatrensis (Minkiewicz, 1916)
 Bryocamptus zschokkei zschokkei (Schmeil, 1893)
 Bryocamptus (Echinocamptus) dacicus (Chappuis, 1923)
 Hypocamptus brehmi (Van Douwe, 1922)
Decapoda
Astacidae
 Austropotamobius torrentium (Schrank 1803)
Myriapoda - Многоножки
Chilopoda - Стоножки
Lithobiomorpha
Lithobiidae
 Eupolybothrus (s.s.) ochraceus Folkmanova, 1936
 Lithobius (Lithobius) parietum Verhoeff, 1899
 Lithobius (Lithobius) peggauensis Verhoeff, 1937
 Lithobius (Sigibius) zelezovae Kaczmarek, 1975
Geophilomorpha
Geophilidae
 Geophilus balcanicus Kaczmarek, 1972
Diplopoda - Диплоподи
Polydesmida
Polydesmidae
 Polydesmus jawlowskii Strasser, 1966
Chordeumatida
Haaseidae
 Haasea flavescens (Latzel, 1884)
Masigophorophyllidae
 Mastigophorophyllon bulgaricum Schubart, 1934
Callipodida
Schizopetalidae
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Callipodella fasciata (Latzel, 1882)

Julida
Julidae
 Leptoiulus proximus (Nemec, 1896)
 Megaphyllum glossulifer Schubart, 1934
Pauropoda
Ectomorpha
Pauropodidae
 Allopauropus humilis Remy, 1945
Insecta - Насекоми
Ephemeroptera - Еднодневки
Heptageniidae
 Ecdyonurus (E.) macani Thomas et Sowa, 1970
 Ecdyonurus (E.) carpathicus Sowa, 1973
 Epeorus (I.) alpicola (Eaton, 1871)
 Rhithrogena buresi Sowa, 1973
 Rhithrogena diaphana Navas, 1917
 Rhithrogena hybrida Eaton, 1885
 Rhithrogena iridina (Kolenati, 1839)
Leptophlebiidae
 Paraleptophlebia werneri Ulmer, 1919
Rallidentidae
 Ameletus inopinatus Eaton, 1887
 Metreletus balcanicus (Ulmer, 1920)
Odonata – Водни кончета
 Aeshna subarctica Walker, 1908
Orthoptera - Правокрили
Acrididae
 Miramella alpina collina (Brunner von Wattenwyl, 1882)
Tettigoniidae
 Barbitistes constrictus Brunner von Wattenwyl, 1878
 Isophya bureschi Peshev, 1959
 Pholidoptera rhodopensis Maran, 1953
 Platycleis stricta (Zeller, 1849)
Blattaria - Хлебарки
Ectobiidae
 Phyllodromica brevipennis (Fischer, 1853)
 Phyllodromica subaptera (Rambur, 1838)
Dermaptera – Ухолазки
Forficulidae
 Anechura bipunctata (Fabricius, 1781)
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Plecoptera - Перли
Capniidae
 Capnia vidua rilensis Rauser, 1962
Leuctridae
 Leuctra hausmalikyi Graf, 2010
 Leuctra hirsuta Bogoescu et Tabacaru, 1960
 Leuctra rosinae Kempny, 1900
Nemouridae
 Amphinemura borealis (Morton, 1894)
 Amphinemura standfiussi (Ris, 1902)
 Nemoura longicauda Kis, 1974
 Protonemura tarda Braasch, 1972
Perlidae
 Besdolus ventralis (Pictet, 1841)
 Perla bipunctata Pictet, 1833
Perlodidae
 Isoperla oxylepis balcanica Rauser, 1962
Heteroptera - Дървеници
Corixidae
 Arctocorisa carinata carinata (C. Sahlberg, 1819)
Miridae
 Alloeonotus egregius Fieber,1864
 Macrotylus (s. str.) quadrilineatus (Schrank, 1785)
Saldidae
 Salda littoralis littoralis (Linnaeus, 1758)
Coleoptera - Твърдокрили
Anthribidae
 Tropideres sepicola (Fabricius, 1792)
Chrysomelidae
 Hermaeophaga mercurialis (Fabricius, 1792)
Curculionidae
 Acalles camelus (Fabricius, 1792)
 Ceuthorrhynchus coerulescens Gyllenhal, 1837
 Gymnetron dieckmanni Behne, 1988
 Lixus scabricollis Boheman, 1843
 Orchestes stobieckii (Smreczynski, 1957)
 Otiorrhynchus dubius (Strom, 1765)
 Phyllobius alpinus Stierlin, 1859
 Phyllobius viridaeris (Laicharting, 1781)
 Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758)
Dytiscidae
 Coelambus novemlineatus (Stephens, 1828)
Elateridae
 Ampedus erythrogonus (Muller, 1821)
Staphylinidae
 Eusphalerum alpinum (Heer, 1839)
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Neuroptera - Мрежокрили
Chrysopidae
 Nineta pallida (Schneider, 1846)
 Nineta vittata (Wesmael, 1841)
 Nothochrysa capitata (Fabricius, 1793)
 Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851)
Hemerobiidae
 Sympherobius pellucidus (Walker, 1853)
 Wesmaelius fassnidgei (Killington, 1933)
 Wesmaelius mortoni (Mac Lachlan, 1899)
 Wesmaelius quadrifasciatus (Reuter, 1894)
Ascalaphidae
 Libelloides macaronius (Scopoli, 1765)
Megaloptera - Голямокрили
Inocelliidae
 Parainocellia braueri (Albarda, 1891)
Raphidiidae
 Puncha ratzeburgi (Brauer, 1876)
Mecoptera – Скорпионници
Boreidae
 Boreus westwoodi Hagen, 1866
Hymenoptera - Ципокрили
Mutillidae
 Myrmosa atra Panzer, 1801
Sphecidae
 Ampulex fasciata Jurine, 1806
 Dolichurus corniculus (Spinola, 1808)
 Ectemnius (Clytochrysus) ruficornis (Zetterstedt, 1838)
 Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832)
 Passaloecus brevilabris Wolf, 1958
Formicidae
 Formica fusca Linnaeus, 1758
 Formica sanguinea Latreille, 1798
 Formica transcaucasica Nasonov, 1889
Trichoptera - Ручейници
Beraeidae
 Ernodes articularis (Pictet, 1834)
Brachycentridae
 Brachycentrus montanus Klapalek, 1892
 Oligoplectrum maculatum (Fourcroy, 1785)
Glossosomatidae
 Agapetus ochripes Curtis, 1834
 Glossosoma conformis Nebois, 1963
 Synagapetus iridipennis McLachlan, 1879
 Synagapetus montanus Kumanski, 1985
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Goeridae
 Silo graellsi Ed. Pictet, 1865
 Silo pallipes (Fabricius, 1781)
Hydropsychidae
 Hydropsyche fulvipes (Curtis, 1834)
 Hydropsyche tabacarui Botosaneanu, 1960
Hydroptilidae
 Microptila minutissima Ris 1897
Lepidostomatidae
 Crunoecia monospina Botosaneanu, 1960
 Lasiocephala basalis (Kolenati, 1848)
Leptoceridae
 Adicella filicornis (Pictet, 1834)
 Adicella syriaca Ulmer, 1906
Limnephilidae
 Asynarchus lapponicus (Zetterstedt, 1840)
 Chaetopteroides bulgaricus (Kumanski, 1969)
 Chaetopterygopsis maclachlani Stein, 1874
 Chaetopterygopsis sisestii Botosaneanu, 1961
 Chaetopteryx bosniaca Marinkovic, 1955
 Drusus biguttatus (Pict.)
 Drusus popovi Kumanski, 1980
 Drusus romanicus meridionalis Kumanski, 1973
 Halesus digitatus (Schrank, 1781)
 Limnephilus affinis Curtis, 1834
 Limnephilus auricula Curtis, 1834
 Limnephilus bipunctatus Curtis, 1834
 Limnephilus centralis Curtis, 1834
 Limnephilus cf. petri Marinkovic, 1966
 Limnephilus coenosus Curtis, 1834
 Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848)
 Limnephilus extricatus McLachlan, 1865
 Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787)
 Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758)
 Limnephilus hirsutus (Pictet, 1834)
 Limnephilus lunatus Curtis, 1834
 Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758)
 Limnephilus stigma Curtis, 1834
 Micropterna caesareica Schmid, 1959
 Micropterna lateralis (Stephens, 1837)
 Micropterna nycterobia McLachlan, 1875
 Micropterna sequax McLachlan, 1875
 Parachiona picicornis (Pictet, 1834)
 Potamophylax borislavi Kumanski, 1975
 Potamophylax luctuosus (Piller & Mitterpacher, 1783)
 Potamophylax pallidus (Klapalek, 1899)
 Psilopteryx montanus Kumanski, 1968
 Psilopteryx schmidi Kumanski, 1970
 Rhadicoleptus alpestris macedonicus Botosaneanu & Riedel, 1965
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 Stenophylax meridiorientalis Malicky, 1980
 Stenophylax permistus McLachlan, 1875
Philopotamidae
 Wormaldia bulgarica Novak, 1971
 Wormaldia occipitalis occipitalis (Pictet, 1834)
 Wormaldia pulla (McLachlan, 1878)
Phryganeidae
 Oligotricha striata (Linnaeus, 1758)
Polycentropodidae
 Cyrnus trimaculatus (Curtis, 1834)
 Plectrocnemia brevis McLachlan, 1878
 Polycentropus excisus Klapalek, 1894
Psychomyiidae
 Tinodes kimminsi Sykora, 1962
 Tinodes unidentatus Klapalek, 1894
 Rhyacophila armeniaca Guerin-Meneville, 1843
 Rhyacophila fasciata Hagen, 1859
 Rhyacophila fischeri Botosaneanu, 1957
 Rhyacophila mocsaryi Klapalek, 1898
 Rhyacophila nubila (Zetterstedt, 1840)
 Rhyacophila pseudotristis Kumanski, 1987
Sericostomatidae
 Sericostoma flavicorne Schneider, 1845
Thremmatidae
 Thremma anomalum McLachlan, 1876
Lepidoptera - Пеперуди
Lycaenidae
 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
 Lycaena tityrus (Poda, 1761)
 Phengaris alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
Nymphalidae
 Apatura iris (Linnaeus, 1758)
 Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
 Nymphalis xanthomelas (Esper, [1781])
 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Pieridae
 Colias alfacariensis Ribbe, 1905
 Colias croceus (Fourcroy, 1785)
 Pieris ergane (Geyer, [1828])
Diptera - Двукрили
Heleomyzidae
 Orbellia borisregis Czerny, 1930
 Scoliocentra (Leriola) nigrinervis (Wahlgren, 1918)
Limoniidae
 Chionea lutescens Lundstrom, 1907
 Molophilus (Molophilus) directidens Starý, 1976
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Molophilus (Molophilus) flagellatus Starý, 1976
Molophilus (Molophilus) lautereri Stary, 1974
Molophilus (Molophilus) obsoletus Lackschewitz, 1940
Ormosia (Ormosia) pirinensis Starý, 1971
Pedicia (Crunobia) spinifera Stary, 1974
Rhypholophus obtusistyla (Stary, 1976)
Scleroprocta balcanica Starý, 1976

MOLLUSCA -Мекотели
Gastropoda - Охлюви
Mesogastropoda
Hydrobiidae
 Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857)
 Bythinella walkeri Glöer & Georgiev, 2009
Stylommatophora
Clausiliidae
 Alinda biplicata distinctior (A. Wagner, 1915)
 Alinda biplicata euptychia (Ehrmann, 1960)
Helicidae
 Helicigona trizona haberhaueri (Sturany, 1897)
Vertiginidae
 Vertigo alpestris (Alder, 1830)
Приложение 3.
Списък на ендемичните видове безгръбначни животни в Национален парк „Рила“
(BK – балкански ендемит, BG – български ендемит, LO – локален ендемит)
NEMATODA – Кръгли червеи
Adenophorea
Enoplida
Alaimidae
 Alaimus macer Andrassy, 1958 - BG
Dorylaimida
Aporcelaimidae
 Aporcelaimellus simus (Andrassy, 1958) - BG
Qudsianematidae
 Eudorylaimus bureshi Andrassy, 1958 - BG
Triplonchida
Diphtherophoridae
 Diphterophora bulgarica Katalan-Gateva & Aleksiev, 1988 - BG
 Diphterophora curvata Katalan-Gateva & Aleksiev, 1988 - BG
Secernentea
Tylenchida
Pratylenchidae
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 Pratylenchoides katalani Katalan-Gateva & Alexiev, 1989 - BG
Tylenchidae
 Malenchus paramonovi Katalan-Gateva & Alexiev, 1989 - LO
 Tylenchus parangalici Katalan-Gateva & Alaxiev, 1989 - LO
ARTHROPODA - Членестоноги
Arachnida - Паякообразни
Araneae - Паяци
Agelenidae
 Inermocoelotes drenskii Deltshev, 1990 - BG
 Inermocoelotes jurinischi (Drensky, 1915) - BG
 Inermocoelotes karlinskii Kulczynski, 1096 - BK
 Inermocoelotes kulczynskii (Drensky, 1917) – BG
 Inermocoelotes xinpingwangi Deltshev, 2009 - BG
 Histopona tranteevi Deltshev, 1978 - BG
 Tegenaria rilaensis Deltshev 1993 - BG
Amaurobiidae
 Callobius balcanicus (Drensky, 1940) - BG
Hahniidae
 Cryphoeca pirini (Drensky, 1921) - BG
Linyphiidae
 Antrohyphantes rhodopensis (Drensky, 1931) - BG
 Araeoncus clivifrons Deltshev, 1987 - BG
 Centromerus paucidentatus Deltshev, 1983 - BG
 Erigone pirini Deltshev, 1983 - BG
 Tenuiphantes drenskii Helsdingen, 1977 - BG
 Mughiphantes lithoclasicolis Deltshev, 1983 - BG
 Metopobactrus orbelicus Deltshev, 1985 - BG
Lycosidae
 Pardosa drenskii Buchar, 1968 - BG
Nemesiidae
 Brachythele denieri (Simon, 1916) - BK
Thomisidae
 Xysticus macedonicus Silhavy, 1944 - BK
Zodariidae
 Zodarion pirini Drensky, 1921 - BG
Opilionida - Опилиони
Nemastomatidae
 Paranemastoma aurigerum ryla (Roewer, 1951) - LO
 Paranemastoma radewi (Roewer, 1926) - BK
 Pyza bosnica (Roewer, 1919) - BK
Phalangiidae
 Leiobunum rumelicum Silhavy, 1965 - BG
 Rilaena balcanica Silhavy, 1956 - BK
Acari - Акари
Acariformes
Cepheidae
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 Oribatodes crenulatus Csiszar, 1962 - BG
Damaeolidae
 Damaeolus ornatissimus Csiszar, 1962 - BG
Eremaeidae
 Eremaeus valkanovi Kunst, 1957 - BG
Erythraeidae
 Balaustium bulgariense Oudemans, 1926 - BG
 Erythraeus bulgaromontanus Beron, 1982 - BG
 Erythraeus rilensis Beron, 1982 - BG
Niphocepheidae
 Niphocepheus nivalis baloghi Trave, 1959 - BG
Oppiidae
 Oppia furcata Kunst, 1958 - BG
 Oppia ornata longipilosa Kunst, 1958 - BG
Oribatulidae
 Phauloppia paspalevi Csiszar, 1962 - BG
 Zygoribatula granulata Kunst, 1958 - BG
Trombiculidae
 Neotrombicula (N.) boroveza V. Grandjean et al., 1971 - BG
 Neotrombicula monticola Kolebinova, 1974 - BG
Parasitiformes
Epicriidae
 Epicrius bulgaricus Balogh, 1958 - BG
 Epicrius bureschi Balogh, 1958 - BG
 Epicrius stellatus Balogh, 1958 - BG
Crustacea - Ракообразни
Harpacticoida
Canthocamptidae
 Arcticocamptus arndti (Kiefer, 1924) - LO
 Arcticocamptus macedonicus Petkovski, 1962 - BK
 Bryocamptus (Echinocamptus) dacicus (Chappuis, 1923) - BK
Myriapoda - Многоножки
Chilopoda - Стоножки
Lithobiomorpha
Lithobiidae
 Eupolybothrus (s.s.) ochraceus Folkmanova, 1936 - BG
 Harpolithobius anodus dentatus Matic, 1957 - BK
 Lithobius (Sigibius) beroni Negrea, 1965 - BG
 Lithobius (Sigibius) burzenlandicus wardaranus (Verhoeff, 193 - BK
 Lithobius (Sigibius) zelezovae Kaczmarek, 1975 - BG
Geophilomorpha
Geophilidae
 Geophilus balcanicus Kaczmarek, 1972 - BG
 Geophilus strictus (Latzel, 1880) - BK
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Diplopoda - Диплоподи
Glomerida
Glomeridae
 Glomeris balcanica Verhoeff, 1906 - BK
Polydesmida
Polydesmidae
 Brachydesmus peristerensis Verhoeff, 1932 - BK
 Polydesmus jawlowskii Strasser, 1966 - BK
 Polydesmus renschi Schubart, 1934 - BK
Chordeumatida
Masigophorophyllidae
 Mastigophorophyllon bulgaricum Schubart, 1934 - BG
Callipodida
Schizopetalidae
 Callipodella fasciata (Latzel, 1882) - BK
Julida
Julidae
 Leptoiulus borisi Verhoeff, 1926 - BG
 Leptoiulus trilineatus bureschi Verhoeff, 1926 - BK
 Megaphyllum bosniense (Verhoeff, 1897) - BK
 Megaphyllum glossulifer Schubart, 1934 - BG
 Megaphyllum hercules (Verhoeff, 1901) - BK
Pauropoda
Ectomorpha
Pauropodidae
 Allopauropus humilis Remy, 1945 - BG
Insecta - Насекоми
Ephemeroptera - Еднодневки
Heptageniidae
 Ecdyonurus (H.) epeorides Demoulin, 1955 - BK
 Ecdyonurus (H.) vitoshensis Jacob & Braasch, 1984 - BK
 Rhithrogena braaschi Jacob, 1974 - BK
 Rhithrogena bulgarica Braasch, Soldan & Sowa, 1985 - BK
 Rhithrogena buresi Sowa, 1975 – BG
 Rhithrogena jacobi Braasch et Soldan, 1988 - LO
Orthoptera - Правокрили
Tettigoniidae
 Isophya andreevae Peshev, 1981 – BK
 Isophya bureschi Peshev, 1959 - BK
 Isophya speciosa (Frivaldsky, 1867) – BK
 Metrioptera arnoldi Ramme, 1933 - BK
 Pholidoptera aptera karnyi Ebner, 1908 – BK
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Pholidoptera rhodopensis Maran, 1953 - BK
Poecilimon orbelicus Pancic, 1883 - BK
Poecilimon thoracicus (Fieber, 1853) - BK
Psorodonotus fieberi (Frivaldszky, 1853) - BK
Tettigonia balcanica Chobanov & Lemonnier-Darcemont, 2014 - BK

Blattaria - Хлебарки
Ectobiidae
 Phyllodromica carniolica (Ramme, 1913) - BK
Plecoptera - Перли
Chloroperlidae
 Chlorperla brachyptera (Schönemund, 1926) - BG
 Chlorperla kosarovi Braasch, 1969 - BK
 Chlorperla russevi Braasch, 1969 - BK
Leuctridae
 Leuctra hausmalikyi Graf, 2010 - LO
 Leuctra hirsuta Bogoescu et Tabacaru, 1960 - BK
 Leuctra marani Rauser, 1965 - BK
 Leuctra mortoni feheri Murányi, 2007 - BK
 Leuctra pseudohippopus Rauser, 1965 - BK
Nemouridae
 Nemoura braaschi Joost, 1970 - BK
 Nemoura bulgarica Rauser, 1962 - BG
 Nemoura pirinensis Rauser, 1962 - BG
 Protonemura tarda Braasch, 1972 - BG
Perlodidae
 Isoperla oxylepis balcanica Rauser, 1962 - BK
 Isoperla submontana Rauser, 1965 - BK
Taeniopterygidae
 Brachyptera bulgarica Rauser, 1962 - BK
Heteroptera - Дървеници
Miridae
 Dicyphus (Brachyceroea) digitalis Josifov, 1958 - BG
 Dimorphocoris fuscus Joakimoff, 1909 - BG
 Mecomma (s. str.) ambulans montanus Josifov, 1969 - BG
Veliidae
 Velia (Plesiovelia) saulii serbica Tamanini, 1951 - BK
Coleoptera - Твърдокрили
Cantharidae
 Malthodes serbotae macedonicus Svihla, 1980 - BK
Carabidae
 Amara messae Baliani, 1924 - BK
 Amara municipalis bischoffi Jedlicka, 1946 - BK
 Anthracus pallipes (Dejean, 1829) - BK
 Bembidion rhodopense Apfelbeck, 1902 - BK
 Calathus metallicus aeneus Putzeys, 1873 - BK
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 Carabus cavernosus cavernosus Frivaldszky, 1837 - BK
 Carabus montivagus bulgaricus Csiki, 1927 - BK
 Carabus violaceus azurescens Dejean, 1826 - BK
 Cychrus semigranosus balcanicus Hopffgarten, 1881 - BK
 Laemostenus cimmerius weiratheri G.Muller, 1931 - BK
 Laemostenus plasoni (Reitter, 1885) - BG
 Molops alpestris rhilensis Apfelbeck, 1904 - BG
 Molops dilatatus dilatatus Chaudoir, 1868 - BK
 Molops piceus bulgaricus Maran, 1938 - BK
 Molops rhodopensis rhodopensis Apfelbeck, 1904 - BG
 Nebria eugeniae K. Daniel, 1903 - LO
 Nebria hybrida hybrida Rottenberg, 1874 - LO
 Nebria rhilensis Frivaldszky, 1879 - BG
 Pterostichus rhilensis rhilensis Rottenberg, 1874 - BG
 Tapinopterus balcanicus balcanicus Ganglbauer, 1892 - BG
 Tapinopterus bartoni Maran, 1933 - BG
 Tapinopterus kaufmanni kulti Maran, 1940 - BG
 Trechus cardioderus balcanicus Jeannel, 1927 - BK
 Trechus kobingeri bulgaricus Pawlowski, 1972 - BK
 Trechus orphaeus Pawlowski, 1973 - LO
 Trechus priapus medius Meixner, 1939 - BG
 Trechus rambouseki Breit, 1909 - LO
 Trechus rhilensis Kaufmann, 1884 - BG
 Trechus rhodopeius Jeannel, 1921 - BG
 Xenion ignitum (Kraatz, 1875) - BK
 Zabrus balcanicus Heyden, 1883 - BG
 Zabrus rhodopensis Apfelbeck, 1904 - BK
Cerambycidae
 Oxylia duponcheli (Brulle, 1832) - BK
 Xylosteus bartoni Obenberger & Maran, 1933 - BG
Chrysomelidae
 Cassida rufovirens rhilensis Weise, 1891 - BK
 Gonioctena pallida reticulata (Bechyne, 1947) - BK
 Luperus rhilensis Weise, 1900 - LO
 Oreina gloriosa arrogans (Apfelbeck, 1912) - BK
 Oreina speciosissima drenskii (Gruev, 1974) - BK
 Oreina variabilis balcanica (Weise, 1883) - BK
 Orestia bulgarica Heikertinger, 1910 - BK
Colydiidae
 Endophloeus squarrosus Germar, 1817 - BK
Curculionidae
 Alophus kaufmanni Stierlin, 1884 - BK
 Alophus rhodopensis Reitter, 1912 - BG
 Gymnetron dieckmanni Behne, 1988 - LO
 Otiorrhynchus aurosignatus Apfelbeck, 1889 - BK
 Otiorrhynchus bohemani Stierlin, 1877 - BG
 Otiorrhynchus bosnicus Stierlin, 1888 - BK
 Otiorrhynchus cirrhorhynchoides Reitter, 1912 - BG
 Otiorrhynchus demirkapensis Apfelbeck, 1899 - BG
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 Otiorrhynchus gotzi Angelov, 1964 - BG
 Otiorrhynchus hospitus Reitter, 1912 - BK
 Otiorrhynchus lithanthracius hospitus Reitter, 1912 - LO
 Otiorrhynchus merkli Stierlin, 1880 - BK
 Otiorrhynchus obcoecatus Gyllenchal, 1834 - BG
 Otiorrhynchus parreyssi Stierlin, 1861 - BG
 Otiorrhynchus sorbivorus Reitter, 1913 - BK
 Otiorrhynchus splendidus Reitter, 1913 - BK
 Otiorrhynchus subellipticus Apfelbeck, 1922 - BG
 Phyllobius aetolicus Apfelbeck, 1915 - BK
 Phyllobius bulgaricus Apfelbeck, 1915 - BG
 Plinthus sturmi bulgaricus Meregalli, 1985 - BG
 Polydrusus bulgaricus Leonhard, 1912 - BG
 Polydrusus sciaphiliformis Apfelbeck, 1899 - BG
 Stomodes rotundicollis Frivaldsky, 1880 - BG
 Trachyphloeus bosnicus Apfelbeck, 1898 - BK
 Tropiphorus caesius Frivaldsky, 1879 - BG
Dytiscidae
 Agabus balcanicus Hlisnikovsky, 1955 - BK
 Hydroporus gueorguievi Wewalka, 1975 - BG
Elateridae
 Adrastus gurjevae Penev, 1983 - BG
 Athous hilfi Reitter, 1912 - BG
 Athous monilicornis Schwarz, 1897 - BG
 Athous pfefferi Roubal, 1932 - BG
 Ctenicera bosnica (Apfelbeck, 1896) - BK
 Ctenicera schneebergi (Roubal, 1932) - BG
Endomychidae
 Sphaerosoma csikii Apfelbeck, 1916 - BK
 Sphaerosoma shardaghensis Apfelbeck, 1916 - BK
Helodidae
 Cyphon furcillatus Nyholm, 1948 - LO
 Helodes bulgharensis Klausnitzer, 1980 - LO
Leiodidae
 Agaricophagus balcanicus Hlisnikovsky, 1964 - BK
Scarabaeidae
 Anisoplia bulgarica Apfelbeck, 1909 - BG
 Thorectes punctulatus rhilensis Tesar, 1935 - BG
Staphylinidae
 Atheta subtilicornis G. Benick, 1943 - LO
 Atheta thrax Muona, 1975 - LO
 Bryaxis simoni Reitter, 1880 – BK
 Bryaxis roumaniae Raffray, 1904 – BK
 Bythinus acutangulus lunifer Karaman, 1948 – BK
 Bythinus lunicornis Reitter, 1884 – BK
 Bythinus leonhardinus Reitter, 1882 – BK

 Cephennium (s. str.) vitoshae Stevanovic, 2014 - BK



Dicentrius fodori Besuchet, 1999 – BK
Dicentrius balcanicus pirinensis Besuchet, 1999 – BG
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Dicentrius zerchei Besuchet, 1999 – BG
Geodromius robusticornis Bernhauer, 1941 - LO
Lathrobium leonhardi Breit, 1912 - LO
Lathrobium rectipennis Raitschev, 1995 - LO
Leptusa rhilensis Pace, 1983 - BG
Lesteva albanica Bernhauer, 1936 - BK
Neuraphes bulgaricus Reitter, 1879 - BK
Ocyusa ferdinandi-coburgi Rambousek, 1909 - BG
Olophrum leonhardi Scheerpeltz, 1928 - BG
Omalium bulgaricum Zerche, 1988 - BG
Ophthalmoniphetodes behnei Zerche, 1990 - BG
Ophthalmoniphetodes doeblerae Zerche, 1990 - LO
Ophthalmoniphetodes maljovicensis Zerche, 1993 - LO
Ophthalmoniphetodes musalensis Zerche, 1990 - LO
Ophthalmoniphetodes piger Zerche, 1993 - LO
Ophthalmoniphetodes rhilensis Zerche, 1990 - LO
Ophthalmoniphetodes uhligi Zerche, 1990 - LO
Pselaphogenius bulgaricus Löbl, 1969 – BK
Stenus heydeni Benick, 1915 - BK

Trichoptera - Ручейници
Glossosomatidae
 Synagapetus montanus Kumanski, 1985 - BG
Limnephilidae
 Annitella triloba Marinkovic, 1955 - BK
 Chaetopteroides bulgaricus (Kumanski, 1969) - BG
 Chaetopteryx bosniaca Marinkovic, 1955 - BK
 Chaetopteryx stankovici Marinkovic, 1966 - BK
 Chionophylax monteryla Botosaneanu, 1957 - LO
 Drusus botosaneanui Kumanski, 1968 - BK
 Drusus discophorus pallidus Kumanski, 1989 - BG
 Drusus popovi Kumanski, 1980 - BG
 Drusus romanicus meridionalis Kumanski, 1973 - BG
 Limnephilus cf. petri Marinkovic, 1966 - BK
 Potamophylax borislavi Kumanski, 1975 - BK
 Psilopteryx montanus Kumanski, 1968 - BK
 Psilopteryx schmidi Kumanski, 1970 - BG
 Rhadicoleptus alpestris macedonicus Botosaneanu & Riedel, 1965 - BK
Odontoceridae
 Odontocerum hellenicum Malicky, 1972 - BK
Philopotamidae
 Wormaldia bulgarica Novak, 1971 - BK
Rhyacophilidae
 Rhyacophila denticulifera Kumanski, 1986 - BG
 Rhyacophila loxias Schmid, 1970 - BK
 Rhyacophila obtusa Klapalek, 1894 - BG
 Rhyacophila pseudotristis Kumanski, 1987 - BG
Lepidoptera - Пеперуди
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Arctiidae
 Parasemia plantaginis interrupta Schawerda, 1910 - BK
Geometridae
 Gnophos glaucinarius peruni Varga, 1975 - BG
Noctuidae
 Apamea maillardi oxygrapha Varga, 1976 - BG
 Apamea rubrirena marginipicta Varga, 1977 - BK
 Apamea zeta cyanochlora Varga, 1976 - BG
 Euchalcia variabilis fuscolivacea Varga & Ronkay, 1984 - LO
 Mythimna anderregii pseudocomma (Rebel & Zerny, 1931) - BK
 Standfussiana lucernea ilirica (Rebel & Zerny, 1931) - BK
 Syngrapha devergens rilaecacuminum Varga & Ronkay, 1982 - LO
Nymphalidae
 Boloria graeca balcanica (Rebel, 1903) - BK
 Boloria pales rilaensis Varga, 1971 - BG
 Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900 - BK
 Erebia cassioides centrorilica Abadjiev, 2001- BG
 Erebia gorge pirinica Buresch, 1918 - BK
 Erebia orientalis Elwes, 1900 - BK
 Erebia ottomana balcanica Rebel, 1904 - BK
 Erebia pandrose ambicolorata Varga, 1971 - LO
 Erebia rhodopensis Nicholl, 1900 - BK
Pieridae
 Colias caucasica balcanica Rebel, 1901 - BK
Tortricidae
 Dichrorampha rilana Drenowsky, 1910 - LO
Diptera - Двукрили
Heleomyzidae
 Orbellia borisregis Czerny, 1930 - BG
Limoniidae
 Molophilus (M.) directidens Stary, 1976 - BG
 Molophilus (M.) flagellatus Stary, 1976 - BG
 Molophilus (M.) lautereri Stary, 1974 – BG
 Molophilus (Molophilus) obsoletus Lackschewitz, 1940 - BK
 Ormosia (O.) pirinҐnsis Stary, 1971 - BG
 Pedicia (Crunobia) spinifera (Stary, 1974) - BK
 Rhypholophus obtusistyla (Stary, 1976) - BG
 Scleroprocta balcanica Stary, 1976 - BK
MOLLUSCA - Мекотели
Gastropoda - Охлюви
Stylommatophora
Agriolimacidae
 Deroceras bureschi (Wagner, 1934) - BK
Clausiliidae
 Alinda biplicata distinctior (A. Wagner, 1915) - LO
 Alinda biplicata euptychia (Ehrmann, 1960) - LO
 Alinda biplicata michaudiana (L. Pfeiffer, 1848) - BG
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 Alinda biplicata reducta (Urbanski, 1960) - BG
 Laciniaria bajula ditrichi Nordsieck, 1977 - BG
Helicidae
 Helicigona pelia Hesse, 1912 - BG
 Helicigona trizona haberhaueri (Sturany, 1897) - BG
Limacidae
 Limax macedonicus Hesse, 1928 - BK
Zonitidae
 Vitrea bulgarica Damjanov & Pinter, 1969 - BK
Neotaenioglossa
Hydrobiidae
 Bythinella walkeri Glöer & Georgiev, 2009 - LO
Приложение 4.
Списък на реликтните видове безгръбначни животни в Национален парк „Рила“
(G – глациален реликт, PG – преглациален реликт)
ROTIFERA - Ротатории
Eurotatoria
Flosculariaceae
Conochilidae
 Conochilus unicornis Rousselet, 1892 - G
Hexarthridae
 Hexarthra bulgarica (Wiszniewski, 1933) - G
Collothecacea
Colothecidae
 Collotheca ornata (Ehrenberg, 1832) - G
Ploima
Brachionidae
 Keratella hiemalis (Carlin, 1943) - G
 Keratella irregularis (Lauterborn, 1898) - G
 Notholca acuminata (Ehrenberg, 1832) - G
 Notholca labisgosse, 1887 - G
 Notholca squamula (Muller, 1786) - G
Dicranophoridae
 Dicranophorus uncinatus (Milne, 1886) - G
Euchlanidae
 Euchlanis meneta Myers, 1930 - G
Lecanidae
 Lecane (Lecane) aculeata (Jakubski, 1912) - PG
 Lecane (Lecane) mira (Murray, 1913) - PG
 Lecane (Lecane) stichaea Harring, 1913 - G
 Lecane (Lecane) tenuiseta Harring, 1914 - G
 Lecane (Monostyla) acus (Harring, 1913) - G
 Lecane (Monostyla) arcuata (Bryce, 1891) - G
 Lecane (Monostyla) beningi (Tarnogradsky, 1961) - G
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 Lecane (Monostyla) latvica (Berzins, 1943) - G
Lepadellidae
 Colurella tesselata (Glasscot, 1893) - G
 Lepadella acuminata (Ehrenberg, 1834) - G
Notommatidae
 Cephalodella nana Myers, 1924 - G
Synchaetidae
 Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925 - G
 Synchaeta tremula (Muller, 1786) - PG
Trichocercidae
 Elosa woralii Lord, 1891 - G
 Trichocerca (Diurella) bidens (Lucks, 1912) - G
 Trichocerca (Diurella) brachyura (Gosse, 1851) - PG
 Trichocerca (Diurella) collaris (Rousselet, 1896) - PG
 Trichocerca (Diurella) tenuior (Gosse, 1886) - PG
 Trichocerca (Diurella) vernalis (Hauer, 1936) - PG
Trichotriidae
 Trichotria truncata (Whitelegge, 1889) - G
ARTHROPODA - Членестоноги
Arachnida - Паякообразни
Araneae - Паяци
Araneidae
 Aculepeira talishia (Zawadsky, 1902) - PG
Linyphiidae
 Diplocephalus foraminifer (O. P. -Cambridge, 1875) - G
 Incestophantes annulatus Kulczynski, 1881 - G
 Improphantes improbulus Simon, 1929 - G
 Mughiphantes pulcher (Kulczynski, 1881) - G
 Oreonetides glacilis (L. Koch, 1872) - G
 Scothynotilus alpigenus (L. Koch, 1869) - G
Lycosidae
 Pardosa incerta Nosek, 1905 - PG
 Pardosa nigra (C. L. Koch, 1834) - G
Theridiidae
 Theridion petraeum L. Koch, 1872 - G
Crustacea - Ракообразни
Cladocera
Bosminidae
 Bosmina coregoni Baird, 1857 - G
Chydoridae
 Alona affinis (Leydig, 1860) - PG
 Alona costata Sars, 1862 - PG
 Alona guttata Sars, 1862 - PG
 Alona rustica Scott, 1895 - G
 Alonella nana (Baird, 1843) - PG
 Alonopsis elongata Sars, 1862 - G
 Eurycercus lamellatus (O. F. Muller, 1785) - G
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 Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1848) - PG
Daphniidae
 Daphnia obtusa Kurz, 1874 - PG
 Daphnia rosea Sars, 1862 - G
Macrothricidae
 Acantholeberis curvirostris (O. F. Muller, 1776) - G
 Streblocerus serricaudatus (Fischer, 1849) - G
Calanoida
Diaptomidae
 Arctodiaptomus alpinus Imhof, 1885 - G
 Arctodiaptomus niethammeri (Mann, 1940) - G
 Mixodiaptomus tatricus (Wierzejskii, 1882) - G
Cyclopoida
Cyclopidae
 Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853) - PG
 Cyclops tatricus tatricus Kozminski, 1927 - G
 Macrocyclops albidus (Jurine, 1820) - PG
 Macrocyclops fuscus (Jurine, 1820) - PG
 Megacyclops gigas (Claus,1857) - G
 Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853) - PG
Harpacticoida
Canthocamptidae
 Arcticocamptus arndti (Kiefer, 1924) - G
 Arcticocamptus macedonicus Petkovski, 1962 - G
 Arcticocampus cuspidatus (Schmeil, 1893) - PG
 Attheyella crassa (G. O. Sars, 1862) - PG
 Attheyella wierzejskji (Mrazek, 1893) - PG
 Bryocamptus spinulosus Borutzky, 1934 - PG
 Bryocamptus zschokkei tatrensis (Minkiewicz, 1916) - G
 Bryocamptus zschokkei zschokkei (Schmeil, 1893) - PG
 Bryocamptus (Echinocamptus) dacicus (Chappuis, 1923) - G
 Echinocamptus echinatus (Mrazek, 1893) - G
 Epacthophanes richardi Mrazek, 1893 - PG
 Hypocamptus brehmi (Van Douwe, 1922) - G
 Maraenobiotus insignipes f. aischghoi Schikleijw, 1930 - PG
 Maraenobiotus vejdovskyi f. truncates gurney, 1932 - PG
 Moraria poppei poppei (Mrazek, 1893) - PG
 Paracamptus schmeili (Mrazek, 1894) - G
Myriapoda - Многоножки
Chilopoda - Стоножки
Lithobiomorpha
Lithobiidae
 Lithobius (s.s.) peggauensis Verhoeff, 1937 - G?
 Lithobius (s.s.) schuleri Verhoeff, 1925 - G?
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Diplopoda - Диплоподи
Chordeumatida
Mastigophorophyllidae
 Mastigophorophyllon bulgaricum Schubart, 1934 - PG?
Julida
Julidae
 Leptoiulus borisi Verhoeff, 1926 - PG?
 Leptoiulus proximus (Nemec, 1896) - G?
 Megaphyllum glossulifer Schubart, 1934 - PG?
 Ophyiulus pilosus (Newport, 1842) - G?
Insecta - Насекоми
Orthoptera - Правокрили
Acrididae
 Aeropedellus variegatus (Fischer de Waldheim, 1846) - G
 Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 1767) - G
Tettigoniidae
 Anterastes serbicus Brunner von Wattenwyl, 1882 - G
Plecoptera - Перли
 Arcynopteryx dichroa (McLachlan, 1872) - G
Homoptera – Равнокрили
Agalliidae
 Agallia laevis Ribaut - G
Aphrodidae
 Aphrodes bifasciatus Linnaeus - G
Cercopidae
 Neophilaenus exclamationis Thunber - G
Deltocephalidae
 Diplocolenus bohemani Zetterstedt - G
Euscelidae
 Cicadula persimilis Edwards - G
 Circulifer fenestratus Herrich-Schaffer - G
 Euscelis venosus Kirschbaum - G
 Limotettix striola Fallen - G
 Macustus grisescens Zetterstedt - G
 Solenopyx sulphurellus Zetterstedt - G
Typhlocybidae
 Cicadella germari Zetterstedt - G
 Typhlocyba quercus Fabricius - G
Heteroptera - Дървеници
Acanthosomatidae
 Elasmucha fieberi (Jakovleff, 1864) - G
Anthocoridae
 Acompocoris alpinus Reuter, 1875 - G
 Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761) - G
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Coreidae
 Coriomeris scabricornis (Panzer, 1809) - G
Corixidae
 Arctocorisa carinata carinata (C. Sahlberg, 1819) - G
Cydnidae
 Canthophorus impressus (Horvath, 1881) - G
Lygaeidae
 Gastrodes abietum Bergroth, 1914 - G
 Gastrodes grossipes (DeGeer, 1914) - G
 Geocoris grylloides (Linnaeus, 1761) - G
 Megalonotus antennatus (Schilling, 1829) - G
 Megalonotus dilatatus (Herrich-Schaeffer, 1840) - G
 Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829) - G
 Nysius thymi (Wolff, 1804) - G
 Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832) - G
 Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758) - G
 Stygnocoris pygmaeus (R. Sahlberg, 1848) - G
 Stygnocoris rusticus (Fallen, 1807) - G
 Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829) - G
 Trapezonotus desertus Seidenstuecker, 1951 - G
Miridae
 Asciodema obsoletum (Fieber, 1864) - G
 Atractotomus magnicornis (Fallen, 1807) - G
 Bryocoris pteridis (Fallen, 1807) - G
 Calocoris alpestris (Meyer-Dur, 1843) - G
 Calocoris sexguttatus (Fabricius, 1776) - G
 Camptozygum aequalis (Vuillefroy, 1789) - G
 Chlamydatus (Euattus) pulicarius (Fallen, 1807) - G
 Compsidolon salicellus (Herrich-Schaeffer, 1841) - G
 Cremnocephalus alpestris Wagner, 1942 – G
 Crypocoris (Lophyromiris) sexguttatus (Fabricius, 1776) - G
 Dichrooscytus valesianus Fieber 1861 - PG
 Dicyphus (s.str.) pallidus (Herrich-Schaffer, 1836) - G
 Dionconotus neglectus (Fabricius, 1798) - PG
 Eurycolpus flaveolus (Stal, 1858) - G
 Globiceps flavomaculatus (Fabricius, 1794) - G
 Lygocoris (Neolygus) contaminatus (Fallen, 1807) - G
 Lygocoris (s.str.) pabulinus (Linne, 1761) - G
 Lygus wagneri Remane, 1955 - G
 Macrotylus (s.str.) herrichi (Reuter, 1873) - G
 Macrotylus (s.str.) quadrilineatus (Schrank, 1785) - PG
 Mecomma (Globicellus) dispar (Boheman, 1852) – G
 Megalocoleus tanaceti (Fallén, 1807) - G
 Monalocoris filicis filicis (Linnaeus, 1758) - G
 Orthops basalis (Costa, 1852) - G
 Orthops (Montanorthops) montanus (Schilling, 1837) - G
 Oncotylus punctipes Reuter, 1873 - G
 Pinalitus atomarius (Meyer-Dur, 1843) - G
 Plagiognathus arbustorum (Fabricius, 1794) - G
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 Plagiognathus vitellinus (Scholtz, 1847) - G
 Phoenicocoris obscurellus (Fallen, 1829) - G
 Phytocoris (s.str.) pini Kirschbaum, 1856 - G
 Pinalitus rubricatus (Fallen, 1807) - G
 Placochilus seladonicus seladonicus (Fallen, 1807) - G
 Psalus (s.str.) salicis (Kirschbaum, 1856) - G
 Stenodema (s.str.) holsatum (Fabricius, 1787) - G
Nabidae
 Nabis (Nabicula) flavomarginatus Scholtz, 1847 - G
 Nabis (Dolichonabis) limbatus Dahlbom, 1851- G
 Nabis (s.str.) brevis Scholtz, 1846 - G
 Nabis (s.str.) rugosus (Linnaeus, 1958) - G
Pentatomidae
 Aelia klugi Hahn, 1833 - G
 Carpocoris melanocerus (Mulsant & Rey, 1852) - PG
 Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773) – G
 Dimorphocoris fuscus Joakimoff, 1909 - PG
 Picromerus bidens (Linnaeus, 1758) - G
 Pitedia juniperina (Linnaeus, 1758) - G
 Trochiscocoris rotundatus Horvath, 1895 - PG
 Troilus luridus (Fabricius, 1775) - G
Reduviidae
 Rhinocoris annulatus (Linnaeus, 1758) - G
Rhopalidae
 Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758) - G
Saldidae
 Macrosaldula scotica (Curtis, 1835) - G
 Salda littoralis littoralis (Linnaeus, 1758) - G
 Saldula orthochila (Fieber, 1859) - G
Scutelleridae
 Eurygaster dilaticollis Dohrn, 1860 - G
Stenocephalidae
 Dicranocephalus medius (Mulsant & Rey, 1870) - G
Tingidae
 Acalypta musci (Schrank, 1781) - G
 Derephysia foliacea (Fallen, 1807) - G
 Dictyonota strichnocera Fieber, 1844 - G
Coleoptera - Твърдокрили
Carabidae
 Amara erratica (Duftschmid, 1812) - G
 Amara nigricornis Thomson, 1857 - G
 Amara quenseli (Schonherr, 1806) - G
 Bembidion bipunctatum nivale Heer, 1841 - G
 Nebria rufescens (Stroem, 1768) - G
Cerambycidae
 Acmaeops septentrionis C. Thomson, 1866 - G
Curculionidae
 Otiorrhynchus dubius (Strom, 1765) - G
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от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
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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“

Dytiscidae
 Agabus solieri solieri Aube, 1836 - G
 Coelambus novemlineatus (Stephens, 1828) - G
 Hydroporus kraatzi Schaum, 1868 - G
 Hydroporus nivalis Heer, 1839 - G
 Hydroporus tartaricus Leconte, 1850 - G
 Oreodytes davisi (Curtis, 1831) - G
 Potamonectes griseostriatum (De Geer, 1774) - G
Elateridae
 Ctenicera cuprea (Fabricius, 1781) - G
 Hypnoidus consobrinus (Mulsant & Guillebeau, 1808) - G
 Liotrychus affinis (Paykull, 1800) - G
Hydraenidae
 Helophorus glacialis Villa, 1833 - G
Staphylinidae
 Anthophagus alpinus (Paykull, 1790) - G
 Arpedium brachypterum (Gravenhorst, 1802) - G
Neuroptera - Мрежокрили
Hemerobiidae
 Hemerobius contumax Tjeder, 1932 - G
 Hemerobius schedli Holzel, 1970 - G
 Wesmaelius fassnidgei (Killington, 1933) - G
 Wesmaelius malladai (Navas, 1925) - G
 Wesmaelius mortoni (Mac Lachlan, 1899) - G
Trichoptera - Ручейници
Limnephilidae
 Asynarchus lapponicus (Zetterstedt, 1840) - G
 Chionophylax monteryla Botosaneanu, 1957 - G
Lepidoptera - Пеперуди
Arctiidae
 Arctia flavia (Fuessly, 1779) - G
 Parasemia plantaginis interrupta Schawerda, 1910 - G
Geometridae
 Entephria caesiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) - G
 Entephria flavicinctata (Hübner, [1813]) - G
 Eupithecia fenestrata (Milliere, 1874) - G
 Gnophos dilucidaria (Hübner, 1803) - G
 Gnophos glaucinarius peruni Varga, 1975 - G
 Gnophos obscuratus ([Denis & Schiffermüller], 1775) - G
 Isturgia roraria rablensis Zeller, 1868 - G
 Perizoma taeniata (Stephens, 1831) - G
 Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758) - G
 Thera cognata (Thunberg, 1792) - G
Hesperiidae
 Pyrgus cacaliae (Rambur, [1839]) - G
Lycaenidae
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 Lycaena candens (Herrich-Schaeffer, [1844]) - G
 Plebeius artaxerxes macedonicus (Verity, 1936) - G
Noctuidae
 Agrotis fatidica (Hübner, [1824]) - G
 Anarta melanopa (Thunberg, 1788) - G
 Apamea furva ([Denis & Schiffermüller], 1775) - G
 Apamea maillardi oxygrapha Varga, 1976 - G
 Apamea rubrirena marginipicta Varga, 1977 - G
 Apamea zeta cyanochlora Varga, 1976 - G
 Chersotis cuprea ([Denis & Schiffermüller], 1775) - G
 Diarsia mendica (Fabricius, 1775) - G
 Eriopygodes imbecilla (Fabricius, 1794) - G
 Eriopygodes proxima (Hübner, [1809]) - G
 Euchalcia variabilis fuscolivacea Varga & Ronkay, 1984 - G
 Hadena caesia bulgarica Boursin, 1959 - G
 Lycophotia porphyrea ([Denis & Schiffermüller], 1775) - G
 Mythimna anderregii pseudocomma (Rebel & Zerny, 1931) - G
 Mythimna impura (Hübner, [1808]) - G
 Photedes captiuncula (Treitschke, 1825) - G
 Standfussiana lucernea ilirica (Rebel & Zerny, 1931) - G
 Syngrapha devergens rilaecacuminum Varga & Ronkay, 1982 - G
 Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758) - G
 Xestia speciosa (Hübner, [1813]) - G
Nymphalidae
 Boloria graeca balcanica (Rebel, 1903) - G
 Boloria pales rilaensis Varga, 1971 - G
 Boloria selene ([Denis & Schiffermüller], 1775) - G
 Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900 - G
 Erebia cassioides centrorilica Abadjiev, 2001 - G
 Erebia gorge pirinica Buresch, 1918 - G
 Erebia melas (Herbst, 1796) - G
 Erebia oeme (Hübner, [1804]) - G
 Erebia orientalis Elwes, 1900 - G
 Erebia ottomana balcanica Rebel, 1904 - G
 Erebia pandrose ambicolorata Varga, 1971 - G
 Erebia pronoe (Esper, [1780]) - G
 Erebia rhodopensis Nicholl, 1900 - G
 Euphydryas cynthia ([Denis & Schiffermüller], 1775) - G
Papilionidae
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) - G
Pieridae
 Colias caucasica balcanica Rebel, 1901 - G
Pyralidae
 Asarta aethiopella (Duponchel, 1836) - G
 Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1785) - G
 Orenaia alpestralis (Fabricius, 1794) - G
Tortricidae
 Dichrorampha rilana Drenowsky, 1910 - G
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MOLLUSCA - Мекотели
Gastropoda - Охлюви
Stylommatophora
Helicidae
 Helix vulgaris Rossmassler, 1839 - PG
Zonitidae
 Oxychilus hydatinus (Rossmassler, 1838) - PG
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