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Автори: Антонина Виткова, Малина Делчева
Списъкът на видовете лечебни растения на територията на национален
парк „Рила“ (Приложение 3.1.) е съставен от: Антонина Виткова, Малина
Делчева, Люба Евстатиева, Ина Анева, Боряна Сиджимова, Милена
Николова

1. Основни източници на информация
Във връзка с актуализирането на Плана за управление на НП „Рила“ в
частта „Лечебни растения“ бе прегледана и анализирана значителна по
обем информация, представена в научни статии, планове за
управление на защитени територии, нормативни документи, доклади,
отчети и др.
Литературният преглед показа, че най-голяма по обем е информацията,
касаеща хорологията на лечебните растения, отразена в голям брой
научни публикации. Тези данни се отнасят за сравнително малка част от
територията на парка. При направеният анализ се очертаха две зони.
Към първата зона с наличие на сравнително добра информация се
отнасят – „Централен Рилски резерват“ и северозападните части на
парка. Към втората зона с недостатъчна информация – югоизточните
части с изключение на резерват „Парангалица“, източната част с
изключение на резерват „Ибър“ и териториите по южната граница на
парка.
Основни източници, предоставящи данни за разпространението и
ресурсите на лечебните растения в НП „Рила“, са редица сборници,
планове и отчети като: Биологично разнообразие на лечебните растения в
национален парк „Рила“ (2000), Разпространение и ресурси на
лечебните растения в НП „Рила“ (2000), План за управление на НП „Рила“
(2001), Недървесни природни ресурси и националните паркове (2002),
Устройствен проект на лечебните растения към раздела за лечебните
растения в Плана за управление на НП „Рила“ (2006).
Възможностите за устойчивото управление на диворастящите лечебни
растения в България в това число и в националните паркове е отразена в
няколко обзорни научни публикации: Хардалова и др. (1994), Евстатиева и
Хардалова (2000), Гусев (2005), Evstatieva et al. (2007). Тези разработки
очертават основите изисквания при изготвянето на характеристиката и
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ресурсната оценка на диворастящите лечебни растения в защитените
територии и извън тях.
Съвременна информация за природозащитният статус на лечебните
растения в България е посочена в Червен списък на папратовидните и
семенните растения в България (Petrova & Vladimirov 2009), Червена книга
на Р. България (Пеев и др. 2015), европейски Червен списък (Bilz 2011),
Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата
флора и фауна (CITES 1973), Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна (1992), Бернска
конвенция (1979).
Опазването на лечебните растения в парковете от национална
значимост се осъществява на различни нива и се регламентира с
помощта на множество нормативни разпоредби. Особено ценна е
информацията, свързани с режимите на опазване и ползване на
лечебните растения в защитените територии, в това число и
националните паркове, част от която е публикувана след приемането на
Плана за управление на НП „Рила“ (2001). Тази информация е
представена в редица нормативни документи като Закона за лечебните
растения /ЗЛР/ (2000), Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (2002)
и Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (2002). Правилата и
начините за опазването на находищата на лечебните растения се
осъществява съгласно Закона за защитените територии (1998).
На национално ниво дейността по „ползване на лечебните растения“ се
регулира от Закона за лечебните растения (2000), ежегодна Наредба на
министъра на околната среда и водите за правилата за специалния
режим на ползване на лечебните растения, раздел „Лечебни растения“ в
Плановете за управление на националните паркове, както и чл. 41 от
Закона за биологичното разнообразие.
Основния закон, свързан с управлението на дейностите по опазване и
устойчиво ползване на лечебните растения на национално ниво, е
Законът за лечебните растения (2000). Законът урежда опазването на
биологичното разнообразие и ресурсите от лечебни растения в
естествената им среда. При проява на трайна тенденция към
намаляване на разпространението и ресурсите на отделни
диворастящи видове те се поставят под специален режим на опазване и
ползване на основание чл. 10 ал. 1, 2 и 3 от Закона за лечебните растения
(2000). Специалният режим на опазване и ползване се определя
ежегодно със заповед на Министъра на околната среда и водите. В нея
се посочват допустимите за събиране количества билки от естествените
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местообитания извън националните паркове за видове с ограничени
ресурси, както и списък на видовете, забранени за стопанско ползване
на територията на цялата страна. Видовете лечебни растения, попадащи
едновременно в Приложението на закона за лечебните растения (2000) и
в Приложение № 3 и 4 към чл. 37 от Закона за биологичното
разнообразие, се опазват съгласно разпоредбите на Закона за
биологичното разнообразие (2002).

2. Методичен подход на проучване
В периода 25 май – 10 юли 2015 г. бе изследвано видовото разнообразие,
разпространението, състоянието на популациите и ресурсите на
лечебните растения на територията НП „Рила“. Изследването бе
проведено в 9 паркови участъка (ПУ Благоевград, ПУ Белица, ПУ Якоруда,
ПУ Костенец, ПУ Белово, ПУ Боровец, ПУ Говедарци, ПУ Бели Искър, ПУ
Дупница) и 4 резервата (Централен Рилски резерват, Ибър,
Парангалица, Скакавица). При проучването са посетени основни типове
местообитания в изследваните райони (Кавръкова и др. 2005). На базата
на предварително събрана хорологична информация, списъка в
Приложениe 1 от ЗЛР (2000) и данни за разпространението на висшите
растения в България (Асьов, Петрова 2012) бе изготвен работен списък на
видовете лечебни растения, срещащи се в парка, който е използван по
време на теренната работа.
Теренните изследвания са проведени по трансектния метод.
Установените видове по време на теренната работа са нанасяни в
работния списък. Определянето на видовете и систематичното им
подреждане е по Делипавлов, Чешмеджиев (2003) и томовете на Флора
на НР/Р България (Йорданов 1963–1979; Велчев 1982, 1989; Koжухаров 1995;
Пеев 2012).
За определяне на природозащитния статут на видовете са ползвани
Червения списък на папратовидните и семенните растения в България
(Petrova & Vladimirov 2009), Закона за биологичното разнообразие (2007),
Червената книга на Р. България, т. 1, Растения и гъби (Пеев и др. 2015) и
международни нормативни документи (Бернска конвенция, IUCN, CITES).
По време на теренните изследвания находищата на консервационно
значимите видове са локализирани с GPS координати. Наблюдавани и
отчитани са важни характеристики на популациите им, като площ,
хоризонтална структура, численост, проективно покритие.
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Проведено е ресурсно изследване и е изготвен актуализиран
Устройствен проект на лечебните растения (2015). Събраната
информация по време на теренните изследвания позволи да бъде
допълнен с нови данни и внесени корекции в Устройствен проект (2006).
За тази цел са верифицирани границите на находищата на 8 вида – 4
вида от групата за стопанско ползване (алпийски лапад, черна
боровинка, малина и жълт кантарион); 3 вида от групата за лично
ползване (коприва, мащерка и червена боровинка) и 1 вид (шапиче) под
специален режим на ползване, но с доказани достатъчни ресурси в
парка. Изготвени са формуляри за всяко находище, включващи GPS
координати, площ, надморска височина, изложениe, проективно
покритие на вида, жизненост, тип на съобществото. Определени са
биологичните и експлоатационни запасите, възможния годишен добив и
разрешеното количество за събиране чрез метода на пробни площи и
отчетни площадки. За целта е приложена „Методика определения
запасов лекарственных растений“ (1986). Данните са представени в
таблици.

3. Таксономично разнообразие
В Плана за управление на НП ”Рила” (2001) са съобщени 142 вида,
принадлежащи към 50 семейства. Този сравнително малък брой се
дължи на факта, че при изготвянето на Плана за управление на НП „Рила“
(2001) и категоризирането на видовете от флората на парка, като
лечебни растения не е бил използван списъка на лечебните растения,
които попада под разпоредбите на Закона за лечебните растения (2000).
При настоящото изследване към списъка на лечебните растения,
представен в Плана за управление на НП „Рила“ (2001) са добавени нови
256 вида. Актуализираният списък включва 398 вида, отнасящи се към 244
рода и 77 семейства (Приложение 1.). Сред тях са 1 лишей, 3 плаунови, 5
хвощови и 11 папратовидни растения. При теренните проучвания са
потвърдени 238 вида (Приложение 7.). Списъкът включва, както видове с
консервационна значимост, така и широко разпространени в страната.
Всички видове лечебни растения, съобщени за територията на НП „Рила“,
представляват 55% от лечебните растения, посочени за страната в
приложението на Закона за лечебните растения (2000), а дела на
семействата е 62%. Отнесени към общия брой видове растения
установени в НП „Рила“ лечебните растения представляват 29,7%. С найголям брой представители са семействата – Rosaceae (51), Asteraceae
(40), Lamiaceae (38), Fabaceae (18) и Ranunculaceaе (17), а от родовете
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Alchemilla (24), Orchis (8), Rumex (8), Gentiana (7) и Potentilla (6). Най-голям
е броят на лечебни растения, отнасящи се към биологичния тип на
многогодишните тревисти растения, а след тях се нареждат храстите и
храстчетата. Лечебните растения в парка са разпространени в горския,
субалпийския и алпийския пояси. Те участват в състава на дървесни,
храстови и тревни фитоценози. Редица видове заемат обширни
територии и имат доминантна или субдоминантна роля, като
сибирската хвойна (Juniperus sibirica), черната боровинка (Vaccinium
myrtillus), алпийски лапад (Rumex alpinus), а за други са известни
единични находища – рилски ревен (Rheum raponticum), водна детелина
(Menyantes trifoliata), казашка хвойна (Juniperus sabina), обикновен тис
(Taxus bacata). Някои видове имат ограничено разпространение, но са
изключително ценни лечебни растения с висока консервационна
стойност – елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), жълта тинтява (Gentiana
lutea), петниста тинтява (Gentiana punctata). В горския пояс във
височинния интервал 1200–1800 м.н.в. видовото разнообразие на
лечебните растения е най-голямо – 202 вида. С най-голям брой
представители се отличават родовете Acinos, Anemone, Galium, Genista,
Orchis. В този пояс големи площи заемат малината (Rubus idaeus),
ягодата (Fragaria vesca), лечебното великденче (Veronica officinalis) и
видове шапиче (Alchemilla vulgaris complex). Над горната граница на
гората в субалпийския пояс (1900–2200 м надм. в.) са намерени 123 вида.
Най-широко разпространени са черната боровинка (Vaccinium myrtillus)
и червената боровинка (Vaccinium vitis-idaea). С увеличаване на
надмоската височина в алпийския пояс (2300–2600 м надм. в.)
биологичното разнообразие от лечебни видове намалява (73 вида), но се
увеличава делът на консервационно значимите видове каквито са
рилския ревен (Rheum raponticum), жълтата тинтява (Gentiana lutea),
петнистата тинтява (Gentiana punctata), златовръха (Rhodiola rosea). На
територията на НП „Рила“ в резултат на активна антропогенна дейност се
наблюдават редица антропофити и пионерни видове, свързани с
човешко присъствие в района на хижи, заслони, край пътеки и пътища.
Някои от тези видове, като коприва (Urtica dioica), глухарче (Taraxacum
officinale), обикновен пелин (Artemisia vulgare), теснолист и широколист
жиловляк (Plantago lanceolata, P. major) и др. изчезват с възстановяването
на коренната растителност. От особено значение са вторичните
съобщества възникнали на мястото на егреци, кошари и места за
лагеруване на селскостопански животни.
Списък на видовете лечебни растения на територията на национален
парк „Рила“ е представен в Приложение 3.1.
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4. Природозащитно-значими таксони
Консервационно-значимите видове в НП „Рила“ са 41 (Приложение 2.)
или 10,3% от всички лечебните растения в парка. С най-голям брой видове
са представени семействата Розоцветни (Rosaceae) – 10, и Салепови
(Orchidaceae) – 7. В Червения списък на папратовидните и семенните
растения в България (Petrova & Vladimirov 2009) са включени 25 вида. В
Червена книга на Р. България, т. 1 са включени 14 вида лечебни растения,
което представлява 2.6% от всички включени видове. От тях 2 вида са
критично застрашени – рилски ревен (Rheum rhaponticum) и златовръх
(Rhodiola rosea) и 10 застрашени – балканско шапиче (Alchemilla
catachnoa), врязанолистно шапиче (Alchemilla fissa), пиренейско шапиче
(Alchemilla pyrenaica), жълтеникаво шапиче (Alchemilla straminea),
елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), жълта тинтява (Gentiana lutea),
петниста тинтява (Gentiana punctata), казашка хвойна (Juniperus sabina),
водна детелина (Menyanthes trifoliata), обикновен тис (Taxus baccata).
При посочените видове се наблюдава значително намаляване
числеността на популациите им в резултат на климатични промени и
антропогенна дейност. В Закона за биологичното разнообразие са
включени 29 консервационно-значими вида, разпространени на
територията на НП „Рила“. В Приложение 3 те са 14 вида, а в Приложение
4 са 15 вида. В IUCN фигурират 7 вида. Видове, включени в Приложение
№1 на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и
природни местообитания (Бернска конвенция) са 2 вида – вълнеста
камбанка (Campanula lanata) и рилски ревен (Rheum rhaponticum). В
Конвенцията по Международната търговия със застрашени видове от
дивата флора и фауна (CITES) са 7 вида – елвезиево кокиче (Galanthus
elwesii), комароцветна гимнадения (Gymnadenia conopsea), начленен
салеп (Orchis morio), бледен салеп (Orchis pallens), пурпурен салеп
(Orchis purpurea), маймунски салеп (Orchis simia), тризъбест салеп (Orchis
tridentata), опърлен салеп (Orchis ustulata). Под специален режим на
опазване и ползване според Закона за лечебните растения (2000) чл 10
са 19 вида (Приложение 4) – 11 разрешени само за лично ползване, а за
8 ежегодно се отпускат квоти за събиране, определяни от МОСВ.
Видовете с консервационна значимост трябва да бъдат обект на
особено внимание от страна на парковата администрация поради
факта, че в повечето случаи те са представени с единични малочислени
популации. Необходимо е картиране на популациите им и регулярни
мониторингови изследвания. Бързите климатични промени заедно със
засилен антропогенен натиск могат да доведат до необратими
последици. В Приложение 5 са посочени видове, за които при
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разработването на настоящия проект е установено, че са подложени
непосредствено на антропогенно влияние.
Ендемизъм
На територията на НП „Рила“ са установени 9 ендемични лечебни вида,
което представлява около 2% от ендемитите в България. Те принадлежат
към 4 семейства. Най-богато е семейство Розоцветни (Rosaceae) – 6
вида. Сред установените ендемити са 2 български – павловско шапиче
(Alchemilla pawlowskii) и рилски ревен (Rheum rhaponticum, критично
застрашен вид и глациален реликт) и 7 балкански – панчичиева пищялка
(Angelica pancicii), вълнеста камбанка (Campanula lanata), българско
шапиче (Alchemilla bulgarica), балканско шапиче (Alchemilla catachnoa,
застрашен вид), грациозно шапиче (Alchemilla gracillima), зеленоцветно
шапиче (Alchemilla viridiflora), мочурен очиболец (Potentilla palustris).
Вниманието към опазването на тази група видове също трябва да е
засилено. Тези видове са с ограничен ареал и при бързо настъпили
неблагоприятни промени в естествените им местообитания могат да
бъдат загубени за световния генофонд.

5. Заплахи
Заплахите върху състоянието на популациите на лечебните растения в НП
„Рила“ могат да се разделят в две групи:
1. Заплахи предизвикани от климатични промени, метеорологични
явления, сукцесия.
Включва наблюдаваните промени в природата, които трудно могат
да се предвидят и предотвратят. Глобалното затопляне на климата в
последните години оказва негативно влияние върху флората и
растителността, в това число лечебните растения. Продължителните
сухи периоди с недостатъчни валежи от една страна водят до
промени във възобновителните способности на видовете и подтиска
развитието на техните популации. В последните години на
територията на НП „Рила“ се отчита намаляване на площите на
малината (Rubus idaeus), жълтия кантарион (Hypericum perforatum),
шапичето (Alchemilla vulgaris complex), очанката (Euphrasia
complex) и др. От друга страна изсъхването на растителността и
високите температури улесняват възникването на пожари. При
настъпилата сукцесия на мястото на преминал пожар се
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настаняват пионерни видове, което води до промени в коренната
флора и растителност и до изчезване на популации на редица
лечебни растения. Това е наблюдавано в района на Йончово езеро
с популациите на черната боровинка (Vaccinium myrtillus),
петнистата тинтява (Gentiana punctata), жълтия кантарион
(Hypericum perforatum), малината (Rubus idaeus ), шапичето
(Alchemilla vulgaris complex) и др.
Продължителната и студена зима, необичайно ниските зимни
температури и късните пролетни снеговалежи, пречат на
репродуктивните възможности на стопански ценните видове като
черна боровинка (Vaccinium myrtillus) и червена боровинка
(Vacinium vitis-idea). Поройните дъждове и наводнения заливат
находищата на редица видове и отнасят части от тях – златовръх
(Rhodiola rosea), пищялка (Angelica pancicii), шапиче (Alchemilla
vulgaris complex), малина (Rubus idaeus). В тази връзка трябва да се
почистят коритата на реките и потоците, които на много места в
парка са задръстени с дървен материал. При поройни дъждове
през 2015 г. в ПУ Якоруда на деривацията на Янчова река, където
при предишна оценка са установени значителни ресурси от
шапиче и малина, се е образувало свлачище, отнесло
популацията на малините. Подобни явления се наблюдават и в
други паркови участъци.
2. Заплахи предизвикани от човешка дейност.
Заплахите, предизвикани от човешка дейност, са не по-малко
важни. Тук на първо място трябва да отбележим множеството
водохващания. По този начин се променя хидрологичния режим на
големи по площ райони в парка. Намаляването на почвената и
въздушна влажност, води до намаляване числеността на
популациите на редица видове. Препоръчително е периодично да
се захранват с вода потоците и реките, на които има изградени
водохващания. Не бе установена свръх експлоатация на стопански
значимите находища на видовете, събирани със стопанска цел на
територията на парка. По данни на ДНП „Рила“ през 2014 г. са
издадени разрешителни за събирането на 2200 кг билки, в това
число черна боровинка. Данните показват, че количеството е
незначително и не може да повлияе негативно върху ресурсните
възможности на лечебните растения в парка. Наблюдава се
тенденция към по-честото посещаване от берачите на находищата
на черна, червена боровинка и малина в по-близки райони и
такива с добра инфраструктура – асфалтирани пътища. Това води
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до експлоатацията на едни и същи находища и не дава
възможност популациите да се възстановят. Препоръчително е да
се спазва режим на ротация на находищата през по-дълъг период
от време. Активното ползване на биологичните ресурси е
естествено свързано с увеличаване на потока от хора и
антропогенния натиск върху по-големи територии от парка. В
резултат на това възниква необходимостта от адекватна оценка на
риска за състоянието на естествените популации, не само за
лечебните растения на територията на НП „Рила“, но и на редица
защитени видове, които попадат в същите местообитания. Трябва
да отбележим и наблюдаваното събиране на редки и защитени
видове, като жълта тинтява (Gentiana lutea) и златовръх (Rhodiola
rosea). Местното население познава тези видове и знае
находищата им, поради което събира материал от тях. Това налага
цялостна информация за природозащитния статут на видовете. За
набавяне на така желания материал, може да се организира
култивирането им в условия близки до естествените им
местообитания. Определено влияние върху популациите на
лечебните растения оказва и усиления туристически поток,
наблюдаван в някои райони на НП „Рила“ – района на Седемте
езера, х. Мальовица, язовир Белмекен. Преминаването на активни
туристически маршрути през находища на жълта тинтява (Gentiana
lutea), петниста титява (Gentiana punctata), златовръх (Rhodiola
rosea), росянка (Drosera rotundifolia) и др. води до утъпкване, а в
някои случай и до откъсване на части от растенията.
Организирането на егреци и места за лагеруване на
селскостопански животни също води до промени в коренната
растителност. Такива съобщества са установени на много места
във всички паркови участъци. В тях основните видове са лечебни
растения, като алпийски лапад (Rumex alpinus), коприва (Urtica
dioica), чувен (Chenopodium bonus-henricus), лопен (Verbascum
longifolium), вратига (Tanacetum vulgare), които са с добри
биологични и експлоатационни запаси. Част от тези видове са
индикатори за нитрификация на почвата (Приложение 3.6).
Процесите,
протичащи
в
тези
местообитания
след
преустановяване на антропогенната дейност, в едни случаи водят
до възстановяването на коренната растителност, при което изчезват
големи находища на коприва (Urtica dioica). При алпийския лапад
(Rumex alpinus) находищата му достигат до 5 ха и остават
непроменени по площ, проективно покритие и обилие за дълъг
период от време. Този вид е силно конкурентен и навлиза по
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течението на реки и потоци. Необходимо е прилагането на мерки
за контрол и регулиране на естествените ресурси от алпийски
лапад в парка.

6. Видове, предмет на специални мерки за опазване
Видовете, към които трябва да бъдат приложени специални мерки за
опазване, се отличават с висок природозащитен статут, единични и
малочислени популации, особености в биологичното им развитие и
специфични условия на техните местообитания. На тези показатели в НП
„Рила“ отговарят следните видове лечебни растения – категория
„критично застрашен“: рилски ревен (Rheum raponticum), златовръх
(Rhodiola rosea); от категорията „застрашен вид“ – елвезиево кокиче
(Galantus elwesii), казашка хвойна (Juniperus sabina) и обикновен тис
(Taxus baccata). С особено висока консервационна стойност са
видовете – рилски ревен (Rheum raponticum) и елвезиево кокиче
(Galantus elwesii). Те са включени в редица природозащитни документи
като Червения списък на папратовидните и семенните растения в
България, Червена книга на Р. България, Закона за биологичното
разнообразие, Бернска конвенция, IUCN, CITES. Особено ценен лечебен
вид, търсен като суровина за фармацевтичната промишленост, е
елвезиевото кокиче. Необходимите мерки, които трябва да се приложат
за опазването на посочените видове, включват:
 Подробно проучване
територията на парка;

и

картиране

на

популациите

им

на

 Провеждане на мониторингови наблюдения за установяване на
тенденциите в развитието на популациите им;
 Провеждането на научни изследвания и прилагане на
конвенционални и биотехнологични подходи за реинтродукцията
им.

7. Ресурсна характеристика на лечебните растения в НП „Рила“ и
тяхното ползване
В рамките на настоящия проект е проведена ресурсна оценка на
лечебните растения на територията на НП „Рила“. Групите лечебни
растения, срещащи се на територията на парка, определени в
зависимост от режима на опазване и ползване са следните:
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1. Видове, абсолютно забранени за събиране на територията на
цялата страна (14 вида) – горска съсънка (Anemone sylvestris),
обикновена кандилка (Aquilegia nigricans), вълнеста камбанка
(Campanula lanata), алпийски дифазиаструм (Diphasiastrum
alpinum), кръглолостна росянка (Drosera rotundifolia), елвезиево
кокиче (Galanthus elwesii), жълта тинтява (Gentiana lutea), петниста
тинтява (Gentiana punctata), казашка хвойна (Juniperus sabina),
водна детелина (Menyanthes trifoliata), мочурен очиболец (Potentilla
palustris), рилски ревен (Rheum rhaponticum), златовръх (Rhodiola
rosea), Обикновен тис (Taxus baccata).
2. Видове под специален режим на опазване и ползване
2.1. Видове, разрешени за събиране за стопански цели след ежегодно
определяни квоти от МОСВ (7 вида), при наличие на достатъчни
ресурси от тях на територията на парка и издадено разпореждане
от директора на Дирекцията на НП „Рила“ – лечебен ранилист
(Betonica officinalis), безстъблена решетка (Carlina acanthifolia),
лютива тлъстига (Sedum acre), лечебна иглика (Primula veris),
елшовиден зърнастец (Frangula alnus), ароматно еньовче (Galium
odoratum), лудо биле (Atropa bella-donna).
2.2. Видове, забранени за събиране за стопански цели (забраните на
заповедта не се отнасят за количествата билки събирани за лични
нужди) – 10 вида – панчичиева пищялка (Angelica pancicii), копитник
(Asarum europaeum), страшниче (Asplenium trichomanes), волски
език (Phyllitis scolopendrium), мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi),
момина сълза (Convallaria majalis), иглолистна хуперция (Huperzia
selago), бухалковиден плавун (Lycopodium clavatum), исландски
лишей (Cetraria islandica), дилянка (Valeriana officinalis).
3. Видове, разрешени за събиране както за лични нужди, така и за
стопанско ползване, са всички останали видове от актуализирания
списък на лечебните растения в НП „Рила“, изготвен през 2015 г.
Това са растения, които нямат природозащитен статут спрямо
действащите нормативни документи и не са под ограничителен
режим на събиране. От видовете в тази група след проведените
теренни изследвани през 2015 г. и ситуационен анализ за
територията на НП „Рила“ са определени 61 вида, разрешени за
събиране за лични нужди и стопанско ползване (Приложение 3.).
За тези растения са посочени и билките, събирани от тах.
Към настоящия момент в НП „Рила“ е регламентирано ползването на 8
вида лечебни растения за стопански цели. Това е разписано в
Устройствен проект към Плана за управление на НП „Рила“ в раздела
„Лечебните растения“ от 2006 г. С цел изготвянето на Устойствения проект
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(2006) в периода 2005–2006 г. е проведено ресурсно изследване за
определяне на биологичните и експлоатационни запаси на 11 вида
лечебни растения и диворастящи плодове на територията на парка.
Видовете са разделени в три групи – разрешени за събиране за
стопански цели, разрешени за събиране за лично ползване и видове под
специален режим на опазване и ползване. Въз основа на получените
резултати са препоръчани четири вида със стопански значими находища
и ресурси на територията на парка, за които се разрешава събирането
на количества за стопанско ползване – алпийски лапад, черна
боровинка, малина и жълт кантарион. Втората група видове са
разрешени за събиране за лични нужди – мащерка, червена боровинка,
коприва. Не са били намерени стопански ценни находищата на къпина,
поради което видът е отпаднал от списъка. За видовете под специален
режим на опазване и ползване са били установени по-големи
експлоатационни запаси за шапиче, докато ресурсите на лечебна
иглика и мечото грозде са ограничени.
В рамките на настоящия проект във връзка с изготвянето на Плана за
управление на НП „Рила“ 2015–2025 г. е направена ресурсна оценка на
стопански ценни видове на територията на НП „Рила“. През 2015 г. са
проведени цялостни теренни проучвания на 8-те вида лечебни растения и
горски плодове, определени като стопански значими в Устройствен
проект 2006 г. Въз основа на получените резултати е изготвен
актуализиран Устройствен проект към Плана за управление на НП „Рила“
в раздела „Лечебни растения“ (2015–2025). Верифицирани са стопански
значимите находища на черна боровинка, алпийски лапад, малина и
жълт кантарион. Получените резултати за експлоатационните запаси и
възможния годишен добив показват, че тези видове могат да бъдат
използвани за стопански цели с което се потвърждават препоръките
дадени в Устройствен проект 2006 г. При настоящото изследване е
установена тенденция към намаляване на ресурсите от малина и послабо на жълт кантарион. Поради изчезване на голям брой находища на
коприва, е предложено тя да отпадне от списъка на стопански значимите
видове в парка.
При избора на райони, в които се посочват стопански ценни находища,
е приложен принципа местата да бъдат отдалечени от границите на зони
със забранителен режим на ползване на тези ресурси. Причина за това
е, че при изчерпване на ресурса, берачите волно или неволно навлизат в
съседните територии с ограничителен режим на достъп. Достъпността на
находищата е критерий, свързан с финансовата изгода от събирането
на билки и диворастящи плодове. Икономически обосновано е районите
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със стопански ценни находища да бъдат сравнително близо до
изкупвателните пунктове. Да има постоянен интерес към събираните
билки и плодове както от страна на местните събирачи, така и на
местните търговци. При нашите посещения и след разговори с местното
население и служители на парка, констатирахме, че основният интерес
е свързан с плодове от черна боровинка и по-ограничено от малина,
които се реализират изцяло на местно ниво.
Съгласно Закона за лечебните растения (2000) стопанско ползване на
лечебни растения на територията на Националните паркове може да се
провежда след издаване на позволително от Директора на Дирекцията
на националния парк при условие, че ползването е съгласно нормите,
разписани в Плана за управление на националния парк.

8. Видове предложени за включване в ЗЛР (Законопроект за промяна
на закона за лечебните растения 2004 г.)
Видовете са предложени за включване в закона поради:
1. Събират се в големи количества и се изнасят.
2. Имат статут на застрашеност на национално ниво.
3. Имат статут на застрашеност на международно ниво (CITES).
№ по
ред
на
вида

1
1
1
2
3

Таксон
(латинско
название)
Asteraceae
Arctium lappa
Cupressaceae
Juniperus communis
Orchidaceae
Dactylorhiza
cordigera
Dactylorhiza
incarnata
Dactylorhiza
saccifera

Таксон
(българско название)

Потвърдени
по време
на
теренната
работа
през 2015 г.

Сложноцветни
Обикновен репей
Кипарисови
Обикновена хвойна
Салепови
Сърцевиден
дланокоренник
Месночервен
дланокоренник

+
+

Торбест дланокоренник
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4
1
1
1
1

Dactylorhiza
sambucina
Poaceae
Elymus repens
Ranunculaceae
Pulsatilla vernalis
Rosaceae
Rosa
canina
complex
Urticaceae
Urtica dioica

Бъзов дланокоренник

+

Житни
Пълзящ пирей
Лютичеви
Пролетно котенце
Розоцветни
Обикновена шипка

+

Копривови
Обикновена коприва

+
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Приложение 1. Списък на видовете лечебни растения на територията на
национален парк „Рила“
№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида

1
1
1
2
3
2
1
2
3
4

Lichenophyta
Cetraria islandica
Lycopodiophyta
Lycopodiaceae
Diphasiastrum alpinum
Huperzia selago
Lycopodium clavatum
Eqisetophyta
Equisetaceae
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum palustre
Equisetum sylvaticum
Polypodiophyta

3
1
2
3
4
5
6
4

Aspleniaceae
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium сeterach
Asplenium ruta-muraria
Asplenium septentrionale
Asplenium trichomanes
Phyllitis scolopendrium
Athyriaceae

1 Athyrium filix-femina
Dryopteridaceae
1 Dryopteris filix-mas
2 Polystichum lonchitis
Hypolepidaceae
6
1 Pteridium aquilinum
Ophioglossaceae
7
5

Таксон
(българско название)

Лишеи
Исландски лишей
Плаунообразни растения
Плаунови
Алпийски дифазиаструм
Иглолистна хуперция
Бухалковиден плавун
Хвощообразни растения
Хвощови
Полски хвощ
Мочурен хвощ
Блатен хвощ
Горски хвощ
Папратообразни
растения
Изтравничеви
Черно изтравниче
Златиста папрат
Стенно изтравниче
Северно изтравниче
Обикновено изтравниче
Обикновен волски език
Атириеви
Обикновена
женска
папрат
Дриоптериеви
Мъжка папрат
Копиевиден многоредник
Орловопапратови
Орлова папрат
Змийскоезикови

Потвърдени
по време
на
теренната
работа
през 2015 г.
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
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№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида

8

1 Ophioglossum vulgatum
Polypodiaceae
1 Polypodium vulgare

9
1
2
10
1
2
3
11
1

Pinophyta
Cupressaceae
Juniperus sabina
Juniperus sibirica
Pinaceae
Abies alba
Picea abies
Pinus sylvestris
Taxaceae
Taxus baccata
Magnoliophyta

12
1
13
1
14
1
2
3
4
5
6
7

Magnoliopsida
Aceraceae
Acer platanoides
Adoxaceae
Adoxa moschatellina
Apiaceae
Aethusa cynapium
Angelica pancicii
Anthriscus cerefolium
Astrantia major
Carum carvi
Heracleum verticillatum
Laser trilobum

8 Laserpitium latifolium
9 Pimpinella saxifraga
10 Sanicula europaea
11 Sesili rigidum

Таксон
(българско название)
Обикновен змийски език
Многоножкови
Обикновена
сладка
папрат
Голосеменни растения
Кипарисови
Казашка хвойна
Сибирска хвойна
Борови
Бяла ела
Обикновен смърч
Бял бор
Тисови
Обикновен тис
Покритосеменни
растения
Двусемеделни растения
Кленови
Шестил
Мошковицови
Мошковица
Сенникоцветни
Обикновен див магданоз
Балканска пищялка
Див керевиз
Зарниче
Обикновен ким
Мъхнат девесил
Загърличе
Широколистен
лазерпициум
Каменоломков анасон
Европейска дебрянка
Бодлив порезник

Потвърдени
по време
на
теренната
работа
през 2015 г.

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
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№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида
Araliaceae
1 Hedera helix
Aristolochiaceae
16
1 Asarum europaeum
Asclepiadaceae
17
1 Vincetoxicum hirundinaria
Asteraceae
18
1 Аchillea grandifolia
2 Achillea millefolium
3 Antennaria dioica
4 Anthemis tinctoria
5 Arctium nemorosum
6 Arctium tomentosum
7 Artemisia absinthium
8 Artemisia vulgaris
9 Bellis perennis
15

10 Carduus acanthoides
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Carlina acanthifolia
Carlina vulgaris
Centaurea cyanus L.
Centaurea pannonica
Cichorium intybus
Doronicum columnae
Gnaphalium uliginosum
Filago germanica
Filago arvensis
Hieracium pilosella
Hypochaeris maculata
Hypochaeris radicata
Inula ensifolia
Inula germanica
Jacobaea othonnae
Jacobaea vulgaris

Таксон
(българско название)
Бръшлянови
Бръшлян
Вълчеябълкови
Европейски копитник
Устрелови
Лечебен винцетоксикум
Сложноцветни
Едролистен равнец
Хилядолистен равнец
Витошки еделвайс
Жълто подрумиче
Сенколюбив репей
Мъхнат репей
Горчив пелин
Обикновен пелин
Обикновена паричка
Обикновен
магарешки
бодил
Безстъблена решетка
Обикновена решетка
Попска метличина
Панонска метличина
Обикновена синя жлъчка
Стълбчест див слънчоглед
Влаголюбив бял смил
Обикновена свещица
Полска свещица
Влакнеста рунянка
Петнист свиняк
Коренест свиняк
Мечолистен оман
Германски оман
Перестолистна якобеа
Обикновена якобеа

Потвърдени
по време
на
теренната
работа
през 2015 г.

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
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№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
19
1
2
20
1
2
3
4
5
6
7
8
21
1
2
3
4
5
6
7
8

Leucanthemum vulgare
Matricaria discoidea
Onopordum acanthium
Petasites albus
Petasites hybridus
Senecio nemorensis
Senecio viscosus
Senecio vulgaris
Solidago virgaurea
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Telekia speciosa
Tussilago farfara
Betulaceae
Betula pendula
Corylus avellana
Boraginaceae
Buglossoides arvensis
Cerinthe glabra
Cynoglossum officinale
Echium vulgare
Lithospermum officinale
Pulmonaria mollis
Pulmonaria officinalis
Symphytum officinale
Brassiaceae
Lunaria rediviva
Alliaria petiolata
Capsella bursa-pastoris
Cardamine amara
Cardamine bulbifera
Descurainia sophia
Lepidium perfoliatum
Lepidium ruderale

Таксон
(българско название)
Ливадна маргаритка
Американска лайка
Жълтеникав онопордум
Бяла чобанка
Хибридна чобанка
Горски спореж
Леплив спореж
обикновен спореж
Златен енчец (златовръх)
Обикновена вратига
Обикновено глухарче
Красив чернокос
Подбел
Брезови
Бяла бреза
Обикновена леска
Грапаволистни
Полска белоочица
Гол меденик
Лечебна наумка
Обикновено усойниче
Птиче просо
Мека медуница
Лечебна медуница
Черен оман
Зелеви
Многогодишна лопатка
Лъжичина
Овчарска торбичка
Горчива горва
Луковична горва
Войничица
Пронизанолистна горуха
Буренна горуха

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

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
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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
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биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида
9
10
11
12

Nasturtium officinalis
Raphanus raphanistrum
Thlaspi alliaceum
Thlaspi arvense
Campanulaceae
22
1 Campanula lanata
2 Campanula persicifolia
23
1
2
3
4
5
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25
1
2
26
1
2
27
1

Таксон
(българско название)
Лечебна поточарка
Дива ряпа
Лукова попова лъжичка
Полска попова лъжичка
Камбанкови
Вълнеста камбанка
Прасковолистна
камбанка
Бъзови
Обикновен нокът
Тревист бъз
Черен бъз
Червен бъз
Червена калина
Карамфилови
Къклица
Голо изсипливче
Червена свиларка
Пурпурна свиларка
Едногодишна хрущялка
Обикновена хрущялка
Червена коленчица
Тревна звездица
Средна звездица
Лепка
Чашкодрянови
Европейски чашкодрян
Брадавичест чашкодрян
Лободови
Бяла кучешка лобода

Caprifoliaceae
Lonicera xylosteum
Sambucus ebulus
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum opulus
Caryophyllaceae
Agrostemma githago
Herniaria glabra
Lychnis coronaria
Lychnis flos-cuculi
Scleranthus annuus
Scleranthus perennis
Spergularia rubra
Stellaria graminea
Stellaria media
Viscaria vulgaris
Celastraceae
Euonymus europaeus
Euonymus verrucosus
Chenopodiaceae
Chenopodium album
Chenopodium
bonusЧувен
henricus
Convolvulaceae
Поветицови
Convolvulus arvensis
Полска поветица

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

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида
Cornaceae
1 Cornus mas
Crassulaceae
29
1 Rhodiola rosea
2 Sedum acre
3 Sedum album
4 Sedum maximum
5 Sempervivum marmoreum
Cuscutaceae
30
28

1 Cuscuta europaea
31
1
2
3
32
1
33
1
2
3
4
34
1
2
3
4
35
1

Dipsacaceae
Knautia arvensis
Scabiosa ochroleuca
Succisa pratensis
Droseraceae
Drosera rotundifolia
Ericaceae
Arctostaphylos uva- ursi
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia cyparissias
Euphorbia myrsinites
Mercurialis perennis
Fabaceae
Anthyllis vulneraria

2 Astragalus glycyphylloides
3 Astragalus glycyphyllos
4 Chamaecytisus albus
5 Chamaecytisus hirsutus

Таксон
(българско название)
Дрянови
Обикновен дрян
Дебелецови
Златовръх
Лютива тлъстига
Бяла тлъстига
Голяма тлъстига
Мраморен дебелец
Кукувичопреждови
Европейска
кукувича
прежда
Лугачкови
Полско червеноглавче
Жълтеникава самогризка
Ливадно синьоглавче
Росянкови
Кръглолистна росянка
Пиренови
Мечо грозде
Черна боровинка
Синя боровинка
Червена боровинка
Млечкови
Горска млечка
Обикновена млечка
Мирсинитска млечка
Многогодишен пролез
Бобови
Целебна раменка
Лъжесладколистно
сграбиче
Сладколистно сграбиче
Бял зановец
Космат зановец

Потвърдени
по време
на
теренната
работа
през 2015 г.

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
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№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида

6 Chamaespartium sagittale
7 Coronilla varia
8 Genista ovata
9 Genista tinctoria
10
11
12
13
14
15
16
17

Lathyrus pratensis
Lotus corniculatus
Melilotus alba
Trifolium alpestre
Trifolium pannonicum
Trifolium pratensе
Trifolium repens
Vicia cracca

18 Vicia grandiflora
Fagaceae
1 Fagus sylvatica
Fumariaceae
37
1 Corydalis bulbosa
2 Corydalis solida
Gentianaceae
38
36

1 Centaurium erythraea
2
3
4
5
6
7
8

Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata
Gentiana lutea
Gentiana pneumonanthe
Gentiana punctata
Gentiana verna
Gentianella bulgarica
Geraniaceae
39
1 Erodium cicutarium
2 Geranium macrorrhizum

Таксон
(българско название)
Хамеспарциум
(Прещип)
Пъстра зайчина
Горска жълтуга
Висока жълтуга (Багрилна
жълтуга)
Ливадно секирче
Обикновен звездан
Бяла комунига
Алпийска детелина
Панонска детелина
Ливадна детелина
Пълзяща детелина
Птича глушина
Едроцветна
глушина
(Едроцветен фий)
Букови
Обикновен бук
Росопасови
Грудеста лисичина
Плътногрудеста лисичина
Тинтявови
Обикновен
червен
кантарион
Горска тинтява
Синя тинтява
Жълта тинтява
Блатна тинтява
Петниста тинтява
Пролетна тинтява
Българска горчивка
Здравецови
Цикутово часовниче
Обикновен здравец

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

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида
3
4
5
6
40
1
41
1
2
3
42
1

Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum
Geranium sanguineum
Geranium sylvaticum
Grossulariaceae
Ribes uva-crispa
Hypericaceae
Hypericum cerastoides
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum
Lamiaceae
Acinos suaveolens

2 Ajuga chamaepytis
3 Ajuga laxmannii
4 Betonica officinalis
5 Clinopodium vulgare
6
7
8
9
10
11
12

Galeopsis ladanum
Galeopsis speciosa
Galeopsis tetrachit
Lamium maculatum
Melitis melissophyllum
Mentha arvensis
Mentha pulegium

13 Mentha spicata
14
15
16
17
18

Nepeta cataria
Origanum vulgare
Prunella vulgaris
Salvia glutinosa
Salvia nemorosa

19 Salvia sclarea

Таксон
(българско название)
Пиринейски здравец
Зловонен здравец
Кървавочервен здравец
Горски здравец
Гросулариеви
Бодливо френско грозде
Звъникови
Рожецовидна звъника
Петниста звъника
Жълт кантарион
Устноцветни
Ароматен ацинос
Перестолистно
срещниче
Лаксманово срещниче
Лечебен ранилист
Черновръх
(котешка
стъпка)
Обикновена бударица
Красива бударица
Петниста бударица
Петниста мъртва коприва
Кошутина
Полска мента
Блатна мента
Джоджен
(Обикновена
мента)
Обикновена коча билка
Риган
Обикновена пришница
Жълт конски босилек
Горска какула
Мускатен
конски
босилек

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

+
+
+
+
+
+

+
+
+
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№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида

Таксон
(българско название)
Прешленест
босилек

20 Salvia verticillata
Satureja
montana
kitaibelii
22 Scutellaria altissima
23 Scutellaria galericulata
21

24 Sideritis montana
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
43
1
44
1
45
1
46
1
2
3
4
47

Stachys germanica
Stachys recta
Stachys sylvatica
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Thymus albanus
Thymus jankae
Thymus longicaulis
Thymus moesiacus
Thymus pulegioides
Thymus sibthorpii
Thymus striatus
Thymus thracicus
Thymus vandasii
Linaceae
Linum catharticum
Loranthaceae
Viscum album
Lythraceae
Lythrum salicaria
Malvaceae
Lavatera thuringiaca
Malva moschata
Malva neglecta
Malva sylvestris
Mentyanthaceae

ssp.

конски

Потвърдени
по време
на
теренната
работа
през 2015 г.
+

Планинска чубрица
Високостъблена превара
Обикновена превара
Планински
миризлив
бурен
Германски чистец
Прав чистец
Горски чистец
Обикновено подъбиче
Планинско подъбиче
Албанска мащерка
Янкиева мащерка
Дългостъблена мащерка
Мизийска мащерка
Планинска мащерка
Сибторпиева мащерка
Набраздена мащерка
Тракийска мащерка
Вандазиева мащерка
Ленови
Слабителен лен
Имелови
Бял имел
Блатиеви
Обикновена блатия
Слезови
Тюрингска лаватера
Мускусен слез
Незабележим слез
Горски слез
Воднодетелинови

+

+
+
+

+
+
+

+

+
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№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида
1 Menyanthes trifoliata
Monotropaceae
1 Monotropa hypopitys
Oleaceae
49
1 Fraxinus excelsior
2 Fraxinus ornus
3 Ligustrum vulgare
Oxalidaceae
50
1 Oxalis acetosella
Papaveraceae
51
1 Chelidonium majus
Plantaginaceae
52
1 Plantago lanceolata
2 Plantago major
3 Plantago media
4 Plantago subulata
Polygalaceae
53
1 Polygala major
2 Polygala vulgaris
Polygonaceae
54
1 Bistorta major
2 Oxyria digyna
3 Persicaria maculata
4 Polygonum arenastrum
5 Polygonum aviculare
6 Rheum rhaponticum
7 Rumex acetosa
8 Rumex acetosella
9 Rumex alpinus
10 Rumex aquaticus
11 Rumex crispus
12 Rumex obtusifolius
13 Rumex pulcher
14 Rumex scutatus
48

Таксон
(българско название)
Водна детелина
Гвачкови
Обикновена гвачка
Маслинови
Планински ясен
Мъждрян
Обикновено птиче грозде
Киселичеви
Обикновено киселиче
Макови
Змийско мляко
Живовлякови
Ланцетолистен живовляк
Голям живовлек
Среден живовлек
Гребенест живовлек
Телчаркови
Голяма телчарка
Обикновена телчарка
Лападови
Обикновено кървавиче
Обикновен киселичник
Обикновено пипериче
Пясъчна пача трева
Обикновена пача трева
Рилски ревен
Киселец
Козя брада
Алпийски лапад
Воден лапад
Къдрав лапад
Тъполистен лапад
Красив лапад
Щитовиден лапад

Потвърдени
по време
на
теренната
работа
през 2015 г.

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
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№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида
55
1
2
3
4
56
1
2
3
57
1
2
3
4
5
6
7
8

Primulaceae
Anagalis arvensis
Lysimachia nummularia
Primula elatior
Primula veris
Pyrolaceae
Moneses uniflora
Orthilia secunda
Pyrola chlorantha
Ranunculaceae
Aconitum lycoctonum
Aconitum variegatum
Actaea spicata
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Anemone sylvestris
Aquilegia nigricans
Caltha palustris

9 Clematis recta
10
11
12
13
14
15

Clematis vitalba
Helleborus odorus
Hepatica nobilis
Ranunculus ficaria
Ranunculus flammula
Ranunculus polyanthemos

16 Ranunculus repens
17 Thalictrum aquilegifolium
18 Thalictrum minus
Rhamnaceae
58
1 Frangula alnus
Rosaceae
59

Таксон
(българско название)
Игликови
Полско огнивче
Кръглолистно ленивче
Крилатолистна иглика
Лечебна иглика
Наваличеви
Едноцветен монезес
Едностранно наваличе
Бледозелена мурава
Лютичеви
Жълта самакитка
Синя самакитка
Ресник
Бяла съсънка
Лютиковидна съсънка
Горска съсънка
Тъмна кандилка
Обикновен блатняк

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

Прав повет

+

Обикновен повет
Миризлив кукуряк
Гълъбови очички
Жълтурче
Огненоцветно лютиче
Многоцветно лютиче

+

Пълзящо лютиче
Кандилколистно
обичниче
Дребно обичниче
Зърнастецови
Елшовиден зърнастец
Розоцветни

+
+

30
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
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№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида
1
2
3
4
5
6
7
8

Agrimonia eupatoria
Agrimonia procera
Alchemilla acutiloba
Alchemilla bulgarica
Alchemilla catachnoa
Alchemilla cinerea
Alchemilla connivens
Alchemilla crinita

9 Alchemilla erythropoda
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Alchemilla flabellata
Alchemilla fissa
Alchemilla glabra
Alchemilla glaucescens
Alchemilla gorcensis
Alchemilla gracilis
Alchemilla gracillima
Alchemilla incisa
Alchemilla monticola
Alchemilla obtusa
Alchemilla pawlowskii
Alchemilla pyrenaica
Alchemilla reniformis
Alchemilla straminea
Alchemilla subcrenata
Alchemilla viridiflora
Alchemilla xanthochlora
Crataegus monogyna
Dryas octopetala
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca
Geum coccineum

Таксон
(българско название)

Лечебен камшик
Ароматен камшик
Остролистно шапиче
Българско шапиче
Балканско шапиче
Сиво шапиче
Затворенолистно шапиче
Дълговлакнесто шапиче
Червенодръжково
шапиче
Ветриловидно шапиче
Врязанолистно шапиче
Голо шапиче
Сивосинкаво шапиче
Едроцветно шапиче
Нежно шапиче
Грациозно шапиче
Изрязано шапиче
Планинско шапиче
Тъполистно шапиче
Павловско шапиче
Пиренейско шапиче
Бъбреколистно шапиче
Жълтеникаво шапиче
Кръглозъбчесто шапиче
Зеленоцветно шапиче
Жълто-зелено шапиче
Обикновен глог
Сребърник
Брястолистно орехче
Ливадно орехче
Горска ягода
Червено омайниче

Потвърдени
по време
на
теренната
работа
през 2015 г.

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
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№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Geum montanum
Geum reptans
Geum rivale
Geum urbanum
Malus sylvestris
Potentilla alba
Potentilla argentea
Potentilla erecta
Potentilla palustris
Potentilla reptans
Potentilla rupestris
Prunus mahaleb
Prunus padus
Rubus caesius
Rubus hirtus
Rubus idaeus
Sanguisorba officinalis
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Rubiaceae
60
1 Cruciata laevipes
2 Galium aparine
3 Galium lucidum
4 Galium odoratum
5 Galium verum
Salicaceae
1 Populus tremula
2 Salix caprea
3 Salix purpurea
Saxifragaceae
62
61

1 Chrysosplenium alternifolium
2 Parnassia palustris

Таксон
(българско название)
Планинско омайниче
Пълзящо омайниче
Ручейно омайниче
Градско омайниче
Киселица
Бяло прозорче
Сребролистно прозорче
Изправено прозорче
Мочурен очиболец
Пълзящо прозорче
Скално прозорче
Махалебка
Гроздовидна песъкиня
Полска къпина
Влакнеста къпина
Малина
Лечебна динка
Офика
Брекиня
Брошови
Енево цвете
Лепка
Лъскаво еньовче
Ароматно
еньовче
(Лазаркиня)
Същинско еньовче
Върбови
Трепетлика
Ива (Козя върба)
Червена върба (ракита)
Каменоломкови
Последователнолистна
жълтина
Росянка

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

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
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№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида
3 Saxifraga bulbifera
4 Saxifraga rotundifolia
63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
64
1
65
1
66
1
2
3
67
1
68
1
69
1
70
1
71

Scrophlariaceae
Linaria vulgaris
Digitalis grandiflora
Digitalis lanata
Euphrasia rostkoviana
Rhinanthus minor
Verbascum densiflorum
Verbascum phlomoides
Veronica arvensis
Veronica austriaca
Veronica beccabunga
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Solanaceae
Atropa bella-donna
Thymelaeaceae
Daphne mezereum
Tiliaceae
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa
Ulmaceae
Ulmus glabra
Urticaceae
Urtica urens
Valerianaceae
Valeriana officinalis
Violaceae
Viola tricolor
Liliopsida
Alliaceae

Таксон
(българско название)
Луковична каменоломка
Кръглолистна
каменоломка
Живеничеви
Обикновена луличка
Едроцветен напръстник
Вълнест напръстник
Росткова очанка
Малка клопачка
Гъстоцветен лопен
Лечебен лопен
Полско великденче
Австрийско великденче
Крайпоточно великденче
Ниско великденче
Лечебно великденче
Картофови
Старо биле (Лудо биле)
Тимелееви
Обикновено бясно дърво
Липови
Дребнолистна липа
Едролистна липа
Сребролистна липа
Брястови
Планински бряст
Копривови
Гръцка коприва
Дилянкови
Лечебна дилянка
Теменугови
Трицветна теменуга
Едносемеделни
Лукови

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

+
+
+

+
+

+
+
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№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида

72
73
74

75

Таксон
(българско название)

1 Allium schoenoprasum
2 Allium ursinum
Amaryllidaceae
1 Galanthus elwesii
Araceae
1 Arum maculatum
Cyperaceae
1 Eriophorum angustifolium
2 Eriophorum latifolium
3 Eriophorum vaginatum
Iridaceae
1 Crocus chrysanthus

Салатен лук
Левурда
Кокичеви
Елвезиево кокиче
Змиярникови
Петнист змиярник
Острицови
Теснолистна пушица
Широколистна пушица
Влагалищна пушица
Перуникови
Златоцветен минзухар
Обикновено
петльово
перо
Керемидесто
петльово
перо
Дзукови
Сиво-зелена дзука
Кремови
Бял бърдун
Есенен мразовец
Момина сълза
Петров крем
Четирилистно
вранско
око
Медицинска
момкова
сълза
Обикновен синчец

2 Gladiolus communis
3 Gladiolus imbricatus
76
1
77
1
2
3
4

Juncaceae
Juncus inflexus
Liliaceae
Asphodelus albus
Colchicum autumnale
Convallaria majalis
Lilium martagon

5 Paris quadrifolia
6 Polygonatum odoratum
7 Scilla bifolia
Veratrum
album
8
lobelianum
Orchidaceae
78
1 Gymnadenia conopsea
2 Orchis mascula

ssp.

Бяла чемерика

Потвърдени
по време
на
теренната
работа
през 2015 г.
+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

Салепови
Комароцветна
гимнадения
Мъжки салеп
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№ по
Таксон
ред на
(латинско име)
вида
3
4
5
6
7
8
9
10

Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis purpurea
Orchis simia
Orchis tridentata
Orchis ustulata
Platanthera bifolia
Poaceae
79
1 Anthoxanthum odoratum
2 Briza media
3 Lolium temulentum

Таксон
(българско название)
Шлемовиден салеп
Обикновен салеп
Бледен салеп
Пурпурен салеп
Маймунски салеп
Тризъбест салеп
Опърлен салеп
Двулистна платантера
Житни
Обикновена миризливка
Средна сълзица
Пиявец

Потвърдени
по време
на
теренната
работа
през 2015 г.

+

35
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 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

риложение 2. Списък на прородозащитно-значимите видове лечебни растения на територията на национален
парк „Рила“
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Таксон
(латинско
название)

Червена
книга на
Р България

Българско шапиче

Категория в
националния
Червен
списък
VU

Балканско шапиче

EN

+

Таксон
(българско название)

Alchemilla bulgarica
Alchemilla
catachnoa
Alchemilla
erythropoda
Alchemilla fissa
Alchemilla
gracillima
Alchemilla
pawlowskii
Alchemilla
pyrenaica
Alchemilla

Червенодръжово
шапиче
Врязанолистно шапиче

ЗБР

IUCN

Бернска
КонвенЦия

CITES

VU
EN

+

Грациозно шапиче

DD

Павловско шапиче

DD

Пиренейско шапиче

EN

+

Жълтеникаво шапиче

EN

+
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№

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(българско название)

straminea
Alchemilla viridiflora
Angelica pancicii
Anemone sylvestris
Aquilegia nigricans
Arctostaphylos uvaursi
Asphodelus albus
Campanula lanata
Crocus chrysanthus
Diphasiastrum
alpinum
Drosera rotundifolia
Dryopteris filixmas
Galanthus elwesii

Категория в
националния
Червен
списък

Зеленоцветно шапиче
Балканска пищялка
Горска съсънка
Тъмна кандилка

VU
VU
NT
VU

Мечо грозде

VU

Бял бърдун
Вълнеста камбанка
Златоцветен минзухар
Алпийски
дифазиаструм
Кръглолистна росянка

VU

Червена
книга на
Р България

IUCN

CITES

+
Прил. 3
Прил. 3
+
+

Прил. 4
Прил. 3
Прил. 4

VU

Прил. 3

VU

Прил. 3

Мъжка папрат
Елвезиево кокиче

ЗБР

Бернска
КонвенЦия

+

+

Прил. 4
EN

+

Прил. 3

+

+
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№

Таксон
(латинско
название)

21
22

Gentiana lutea
Gentiana punctata

23

Gladiolus communis

24

Gladiolus imbricatus

25
26
27
28
29
30

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 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(българско название)

Gymnadenia
conopsea
Juniperus sabina
Lilium martagon
Menyanthes
trifoliata
Orchis morio
Orchis pallens

Категория в
националния
Червен
списък

Червена
книга на
Р България
Data
Deficient
+
+

ЗБР

IUCN

Прил. 3
Прил. 3

+

Жълта тинтява
Петниста тинтява
Обикновено
петльово
перо
Керемидесто петльово
перо
Комароцветна
гимнадения
Казашка хвойна
Петров крем

EN
EN

EN

+

Прил. 3
Прил. 4

+

Водна детелина

EN

+

Прил. 3

+

Бернска
КонвенЦия

CITES

Прил. 4
Прил. 4
+

Обикновен салеп
Бледен салеп

Прил. 4
Прил. 4

+
+
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№
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

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 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(българско название)

Orchis purpurea
Orchis simia
Orchis tridentata
Orchis ustulata
Primula veris
Potentilla palustris

Пурпурен салеп
Маймунски салеп
Тризъбест салеп
Опърлен салеп
Лечебна иглика
Мочурен очиболец
Копиевиден
Polystichum lonchitis
многоредник
Rheum rhaponticum Рилски ревен
Rhodiola rosea
Златовръх
Scilla bifolia
Обикновен синчец
Taxus baccata
Обикновен тис

Категория в
националния
Червен
списък

Червена
книга на
Р България

ЗБР

IUCN

Бернска
КонвенЦия

Прил. 4
Прил. 4
Прил. 4
Прил. 4
Прил. 4
Прил. 3

VU

CITES
+
+
+
+

Прил. 4
CR
CR

+
+

EN

+

Прил. 3
Прил. 3
Прил. 4
Прил. 3

+

+

Легенда: CR – Критично застрашен, EN – Застрашен, VU – Уязвим, NT – Почти застрашен, DD – С недостатъчно
данни.
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Приложение 3. Списък на лечебни растения (билка от тях), разрешени за
лични нужди и за стопанско ползване на територията на национален парк
„Рила“
№

9

Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Tussilago farfara
Athyriaceae
Athyrium filix-femina

10

Betulaceae
Betula pendula

Таксон (българско
название)
Бръшлянови
Бръшлян
Сложноцветни
Хилядолистен равнец
Влакнеста рунянка
Лечебна лайка
Златен
енчец
(златовръх)
Обикновена вратига
Лечебно глухарче
Подбел
Атириеви
Обикновена
женска
папрат
Брезови
Бяла бреза

11

Corylus avellana

Обикновена леска

Boraginaceae
Pulmonaria officinalis
Symphytum officinale
Brassiсaceae
Capsella bursa-pastoris
Caprifoliaceae
Sambucus ebulus
Sambucus nigra
Chenopodiaceae
Chenopodium
bonushenricus

Грапаволистни
Лечебна медуница
Черен оман
Кръстоцветни
Овчарска торбичка
Бъзови
Тревист бъз
Черен бъз
Лободови
Чувен

1
2
3
4
5
6
7
8

12
13
14
15
16
17

Таксон
(латинско название)
Araliaceae
Hedera helix
Asteraceae
Achillea millefolium gr.
Hieracium pilosella
Matricaria chamomilla
Solidago virga-aurea

Вид билка

листа
стрък, съцветия
стрък
стрък, цвят
стрък
стрък,цвят
корен, стрък
корен
коренище

кора, лист, пъпки,
реса
кора, лист, плод,
реса
стрък
корен, лист
стрък
корен, цвят, плод
цвят, плод
корен
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№

18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

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 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)
Cornaceae
Cornus mas
Cupressaceae
Juniperus communis
Equisetaceae
Equisetum arvense
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Gentianaceae
Centaurium erythraea

Origanum vulgare
Teucrium chamaedrys
Thymus sp. diversa
Liliaceae
Allium ursinum
Colchicum autumnale

Таксон (българско
название)
Дрянови
Обикновен дрян
Кипарисови
Обикновена хвойна
Хвощови
Полски хвощ
Пиренови
Черна боровинка
Червена боровинка
Титявови
Обикновен
червен
кантарион
Здравецови
Обикновен здравец
Здравец кървавочервен
Звъникови
Петниста звъника
Жълт кантарион
Орловопапратови
Орлова папрат
Устоцветни
Черновръх
(котешка
стъпка)
Риган
Обикновено подъбиче
Мащерка
Кремови
Левурда (Мечи лук)
Есенен мразовец

Papaveraceae
Chelidonium majus
Pinaceae
Pinus sylvestris

Змийско мляко
Борови
Бор бял

Geraniaceae
Geranium macrorrhizum
Geranium sanguineum
Hypericaceae
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum
Hypolepidaceae
Pteridium aquilinum
Lamiaceae
Clinopodium vulgare

Вид билка

плодове
галбули
стрък
плод, лист
плод, лист
стрък

листа, стрък
коренище
стрък
стрък
коренище
стрък
стрък
стрък
стрък
листа
семена,
грудколуковица
стрък
борови връхчета
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37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

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 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)
Plantaginaceae
Plantago lanceolata

Таксон (българско
название)
Живовлякови
Ланцетнолистен
живовляк
Plantago major
Голям живовляк
Polygonaceae
Лападави
Rumex acetosa
Киселец
Rumex alpinus
Алпийски лапад
Polypodiaceae
Многоножкови
Polypodium vulgare
Обикновена
сладка
папрат
Ranunculaceae
Лютикови
Caltha palustris
Обикновен блатняк
Rosaceae
Розоцветни
Agrimonia eupatoria
Лечебен камшик
Crataegus monogyna
Обикновен глог
Filipendula ulmaria
Брястолистно орехче
Fragaria vesca
Горска ягода
Potentila reptans
Пълзящо прозорче
Rosa canina complex
Обикновена шипка
Rubus caesius
Полска къпина
Rubus idaeus
Малина
Sorbus aucuparia
Офика
Rubiaceae
Брошови
Galium verum
Същинско еньовче
Salicaceae
Върбови
Salix caprea
Ива
Scrophlariaceae
Живеничеви
Euphrasia
officinalis Очанка
complex
Verbascum densiflorum
Гъстоцветен лопен
Veronica officinalis
Лечебно великденче
Tiliaceae
Липови
Tilia cordata
Дребнолистна липа
Tilia platyphyllos
Едролистна липа

Вид билка

листа, стрък
листа, стрък
стрък
корен
коренище

стрък
стрък
цвят, лист, плод
стрък, коренище
листа
стрък
плод
плод,лист
лист
плод
стрък
кора
стрък
цвят
стрък
цвят
цвят
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№
59
60
61

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 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)
Tilia tomentosa
Urticaceae
Urtica dioica
Violaceae
Viola tricolor

Таксон (българско
название)
Сребролистна липа
Копривови
Обикновена коприва
Теменугови
Трицветна теменуга

Вид билка
цвят
стрък, корен
стрък

Приложение 4. Видове лечебни растения под специален режим на
опазване и ползване на основание чл. 10 ал. 1, 2 и 3 от Закона за лечебните
растения

Шапиче

стрък, коренище

2
3

Таксон
(латинско название)
Alchemilla
vulgaris
complex 2
Angelica pancicii 1
Arctostaphylos uva-ursi 1

Балканска пищялка
Мечо грозде

4

Asarum europaeum 1

Европейски копитник

корени, семена
Листа
коренище,
листа,стрък

5

Asplenium trichomanes 1

6

Atropa bella-donna 2

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Betonica officinalis 2
Carlina acanthifolia 2
Cetraria islandica 1
Convallaria majalis 1
Frangula alnus 2
Galium odoratum 2
Huperzia selago 1
Lycopodium clavatum 1
Orchis sp. diversa 1

16

Phyllitis scolopendrium 1

№
1

Таксон
(българско название)

Обикновено
изтравниче
Старо биле (Лудо
биле)
Лечебен ранилист
Безстъблена решетка
Исландски лишей
Момина сълза
Елшовиден зърнастец
Араматно еньовче
Иглолистна хуперция
Бухалковиден плаун
Салеп
Обикновен
волски
език

Билка

Стрък
корени, листа
стрък, коренище
Корен
Талус
стрък, цвят
Кора
Стрък
Стрък
Стрък
грудки
Листа
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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 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

Таксон
(латинско название)

Таксон
(българско название)

17

Primula veris 2

Лечебна иглика

18
19

Sedum acre 2
Valeriana officinalis 1

Лютива тлъстига
Лечебна дилянка

Билка
корени,
листа,
цвят
Стрък
Коренище

Легенда:
1Видове разрешени за събиране само за лично ползване
2Видове за които МОСВ отпуска ежегодни квоти за събиране със стопанска
цел
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Приложение 5. Списък на природозащитно-значимите видове лечебни
растения с висока степен на антропогенен риск на територията на
национален парк „Рила“
Таксон
(латинско име)
Alchemilla
straminea
Juniperus sabina

Gentiana lutea

Gentiana
punctata
Rhodiola rosea

Антропогенен риск
Находище разположени край асфалтов път
- ПУ Говедарци
Находище в района на еко-пътека - ПУ
Говедарци
Райони с активна туристическа дейност – ПУ
Дупница, ПУ Белово; в границите на
стопански значимо находище и ползване на
ресурс - ПУ Говедарци
Район с активна туристическа дейност - ПУ
Дупница; в границите на стопански значимо
находище и ползван ресурс - ПУ Белово
Находище в район с активна туристическа
дейност - ПУ Дупница

Приложение 6. Списък на индикаторни видове лечебни растения на
територията на национален парк „Рила“
Таксон
Индикатор за:
(латинско име на вида)
Chenopodium
bonus- Местообитания в райони на бивши егреци и
henricus
почва с високо нитратно съдържание
Galeopsis tetrahit
Местообитания в райони на бивши егреци и
места за паша
Rumex alpinus
Местообитания в райони на бивши егреци
Urtica dioica
Местообитания върху почва с високо
нитратно съдържание
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Приложение 7. Списък на установените видове лечебни растения по време
на теренната работа в национален парк „Рила“
1. Резерват „Централен Рилски Резерват“, Парков участък Бели Искър.
1.1.Маршрут: Боровец – х. Марица – местн. Дералото в подножието на
Марешки връх.
1.2. Маршрут: с. Бели Искър – яз. Бели Искър.
Дата на проучване: 26, 27 юни 2015 г.
Polypodiophyta
Athyriaceae
Athyrium filix-femina
Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas
Polypodiaceae
Polypodium vulgare
Pinophyta
Cupressaceae
Juniperus sibirica
Pinaceae
Abies alba
Pinus sylvestris
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Angelica pancicii
Heracleum verticillatum
Asteraceae
Achillea millefolium
Antennaria dioica
Bellis perennis
Petasites hybridus
Senecio nemorensis
Taraxacum officinale
Telekia speciosa
Betulaceae
Betula pendula

Caprifoliaceae
Sambucus racemosa
Caryophyllaceae
Scleranthus perennis
Crassulaceae
Sedum acre
Dipsacaceae
Succisa pratensis
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia cypasissias
Gentianaceae
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata
Gentiana lutea
Geraniaceae
Geranium macrorrhizum
Geranium sylvaticum
Hypericaceae
Hypericum maculatum
Lamiaceae
Thymus sp.
Plantaginaceae
Plantago media
Polygonaceae
46

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 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

Rumex alpinus
Rumex acetosella
Ranunculaceae
Anemone nemorosa
Thalictrum aquilegifolium
Rosaceae
Alchemilla vulgaris complex
Fragaria vesca
Geum coccineum
Rubus hirtus
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia
Salicaceae
Salix caprea
Salix purpurea

Scrophulariaceae
Digitalis grandiflora
Rhinanthus minor
Verbascum densiflorum
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Thymeleaceae
Daphne mezereum
Violaceae
Viola tricolor
Liliopsida
Liliaceae
Lilium martagon
Veratrum lobelianum

2. Резерват „Ибър”, Парков участък Костенец.
2.1. Маршрут с. Костенец – х. Белмекен
2.2. Маршрут яз. Белмекен - х. Белмекен
Дати на проучване – 16 юни, 20 юни 2015 г.
Polypodiophyta
Athyriaceae
Athyrium filix-femina
Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas
Hypolepidaceae
Pteridium aquilinum
Polypodiaceae
Polypodium vulgare
Pinophyta
Cupressaceae
Juniperus sibirica
Pinaceae
Picea abies

Magnoliophyta
Magnoliopsida
Aceraceae
Acer platanoides
Apiaceae
Angelica pancichii
Heracleum verticillatum
Asteraceae
Doronicum columnae
Petasites hybridus
Senecio nemorensis
Taraxacum officinale
Telekia speciosa
Betulaceae
47
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението - Актуализиране
на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на
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Corylus avellana
Caprifoliaceae
Sambucus racemosa
Caryophyllaceae
Stellaria media
Dipsacaceae
Scabiosa ochroleuca
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides
Fabaceae
Chamaecytisus hirsutus
Gentianaceae
Gentiana asclepiadea
Geraniaceae
Geranium macrorrhizum
Geranium robertianum
Geranium sylvaticum
Hypericaceae
Hypericum maculatum
Lamiaceae
Origanum vulgare
Prunella vulgaris
Thymus sp.
Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Polygonaceae
Rumex acetosa
Rumex alpinus
Ranunculaceae
Actaea spicata
Clematis recta

Thalictrum aquilegifolium
Rosaceae
Alchemilla vulgaris complex
Fragaria vesca
Geum coccineum
Geum montanum
Potentilla alba
Rubus hirtus
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia
Rubiaceae
Galium odoratum
Salicaceae
Salix caprea
Saxifragaceae
Saxifraga rotundifolia
Scrophlariaceae
Rhinanthus minor
Verbascum densiflorum
Veronica chamaedrys
Thymeleaeceae
Daphne mezereum
Violaceae
Viola hirta
Viola tricolor
Urticaceae
Urtica dioica*
Liliopsida
Liliaceae
Lilium martagon
Paris quadrifolia
Scilla bifolia
Veratrum lobelianum
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3. Резерват „Парангалица, ”Парков участък „Благоевград”.
Дати на проучване: 30 май  1 юни 2015 г.
Lichenophyta
Cetraria islandica
Polypodiophyta
Athyriaceae
Athyrium filix-femina
Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas
Pinophyta
Pinaceae
Abies alba
Picea abies
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Heracleum verticillatum
Sanicula europaea
Asteraceae
Petasites hybridus
Tussilago farfara
Betulaceae
Corylus avellana
Brassiaceae
Cardamine amara
Caprifoliaceae
Lonicera xylosteum
Caryophyllaceae
Scleranthus perennis
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Euphorbiaceae
Mercurialis perennis
Fagaceae
Fagus sylvatica

Lamiaceae
Thymus sibthorpii
Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Polygonaceae
Polygonum aviculare
Rumex alpinus
Ranunculaceae
Anemone nemorosa
Rosaceae
Alchemilla vulgaris complex
Geum coccineum
Geum montanum
Rosa canina complex*
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia
Rubiaceae
Galium odoratum
Salicaceae
Salix caprea
Saxifragaceae
Chrysosplenium alternifolium
Saxifraga rotundifolia
Scrophlariaceae
Verbascum densiflorum
Veronica chamaedrys
Liliopsida
Liliaceae
Paris quadrifolia
Scilla bifolia
Veratrum lobelianum
Orchidaceae*
Dactylorhiza cordigera*
49

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 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“

4. Резерват „Скакавица”, Парков участък Дупница.
Дати на проучване: 5, 6, 19 юли 2015 г.
Equisetophyta
Equisetaceae
Equisetum palustre
Polypodiophyta
Athyriaceae
Athyrium filix-femina
Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas
Polystichum lonchitis
Polypodiaceae
Polypodium vulgare
Pinophyta
Cupressaceae
Juniperus sibirica
Pinaceae
Abies alba
Picea abies
Pinus sylvestris
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Adoxaceae
Adoxa moschatellina
Apiaceae
Angelica pancichii
Heracleum verticillatum
Sanicula europaea
Asteraceae
Achillea millefolium
Doronicum columnae
Hieracium pilosella
Petasites albus

Petasites hybridus
Senecio nemorensis
Solidago virga-aurea
Taraxacum officinale
Telekia speciosa
Brassiaceae
Cardamine bulbifera
Nasturtium officinalis
Caprifoliaceae
Lonicera xylosteum
Sambucus nigra
Sambucus racemosа
Caryophyllaceae
Stellaria media
Chenopodiaceae
Chenopodium bonus-henricus
Crassulaceae
Sedum acre
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium uliginosum
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides
Mercurialis perennis
Fabaceae
Chamaespartium sagittale
Trifolium pratense
Gentianaceae
Gentiana asclepiadea
Gentiana punctata
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Geraniaceae
Geranium macrorrhizum
Geranium robertianum
Geranium sylvaticum
Hypericaceae
Hypericum perforatum
Lamiaceae
Clinopodium vulgare
Prunella vulgaris
Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Polygonaceae
Rumex alpinus
Pyrolaceae
Moneses uniflora
Ranunculaceae
Actaea spicata
Caltha palustris
Thalictrum aquilegifolium
Rosaceae
Alchemilla acutiloba
Alchemilla glabra
Alchemilla subcrenata
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Geum coccineum
Potentilla erecta
Rubus hirtus
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia

Rubiaceae
Galium odoratum
Cruciata laevipes
Salicaceae
Salix caprea
Saxifragaceae
Parnassia palustris
Saxifraga rotundifolia
Scrophlariaceae
Digitalis grandiflora
Rhinanthus minor
Verbascum densiflorum
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Violaceae
Viola tricolor
Orchidaceae
Dactylorhiza cordigera*
Urticaceae
Urtica dioica*
Liliopsida
Alliaceae
Allium schoenoprasum
Cyperaceae
Eriophorum latifolium
Eriophorum vaginatum
Liliaceae
Lilium martagon
Veratrum lobelianum

5. Маршрут: Парков участък „Благоевград” местн. Картала – х. Македония –
местн. Аризманица.
Дати на проучване: 30 май  1 юни 2015 г.
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Lichenophyta
Cetraria islandica
Equisetophyta
Equisetaceae
Equisetum arvense
Polypodiophyta
Aspleniaceae
Asplenium septentrionale
Athyriaceae
Athyrium filix-femina
Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas
Pinophyta
Cupressaceae
Juniperus sibirica
Pinaceae
Abies alba
Picea abies
Pinus sylvestris
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Angelica pancicii
Anthriscus cerefolium
Carum carvi
Heracleum verticillatum
Sanicula europaea
Asteraceae
Achillea millefolium
Antennaria dioica
Bellis perennis
Hieracium pilosella
Petasites hybridus
Senecio nemorensis
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale

Tussilago farfara
Betulaceae
Betula pendula
Brassiaceae
Cardamine amara
Cardamine bulbifera
Caprifoliaceae
Sambucus racemosa
Caryophyllaceae
Scleranthus perennis
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides
Mercurialis perennis
Fabaceae
Chamaecytisus hirsutus
Trifolium alpestre
Trifolium pratense
Fagaceae
Fagus sylvatica
Gentianaceae
Gentiana lutea
Gentiana verna
Geraniaceae
Geranium macrorrhizum
Geranium robertianum
Geranium sylvaticum
Hypericaceae
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum
Lamiaceae
Clinopodium vulgare
Lamium maculatum
Mentha spicata
Origanum vulgare
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Prunella vulgaris
Thymus sibthorpii
Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Papaveraceae
Corydalis bulbosa
Plantaginaceae
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Polygonaceae
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex alpinus
Primulaceae
Primula elatior
Primula veris
Ranunculaceae
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Caltha palustris
Ranunculus repens
Rosaceae
Alchemilla catachnoa
Alchemilla glabra
Alchemilla obtusa
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Geum coccineum
Geum montanum
Geum rivale
Geum urbanum
Rosa canina complex*

Rubus caesius
Rubus hirtus
Sanguisorba officinalis
Sorbus aucuparia
Rubiaceae
Cruciata laevipes
Galium odoratum
Salicaceae
Populus tremula
Salix caprea
Salix purpurea
Saxifragaceae
Chrysosplenium alternifolium
Saxifraga rotundifolia
Scrophlariaceae
Digitalis grandiflora
Verbascum densiflorum
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Urticaceae
Urtica dioica*
Valerianaceae
Valeriana officinalis
Violaceae
Viola tricolor
Liliopsida
Liliaceae
Paris quadrifolia
Scilla bifolia
Veratrum lobelianum
Orchidaceae
Dactylorhiza cordigera*
Dactylorhiza sambucina*
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6. Маршрут: Парков участък Костенец, с. Костенец – х. Белмекен.
Дата на проучване: 15 юни 2015 г.
Equisetophyta
Equisetaceae
Equisetum sylvaticum
Polypodiophyta
Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas
Hypolepidaceae
Pteridium aquilinum
Pinophyta
Pinaceae
Abies alba
Picea abies
Pinus sylvestris
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Aceraceae
Acer platanoides
Apiaceae
Anthriscus cerefolium
Conium maculatum
Heracleum verticillatum
Asteraceae
Achillea millefolium
Petasites hybridus
Senecio nemorensis
Taraxacum officinale
Telekia speciosa
Betulaceae
Betula pendula
Corylus avellana
Brassiaceae
Cardamine amara
Cardamine bulbifera

Caprifoliaceae
Sambucus racemosa
Caryophyllaceae
Lychnis flos-cuculi
Chenopodiaceae
Chenopodium bonus-henricus
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides
Fagaceae
Fagus sylvatica
Gentianaceae
Gentiana asclepiadea
Gentiana punctata
Geraniaceae
Geranium macrorrhizum
Geranium robertianum
Hypericaceae
Hypericum perforatum
Lamiaceae
Clinopodium vulgare
Lamium maculatum
Prunella vulgaris
Stachys sylvatica
Oleaceae
Fraxinus excelsior
Oxalidaceae
Oxalis acetosella
Papaveraceae
Chelidonium majus
Plantaginaceae
Plantago media
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Polygonaceae
Polygonum aviculare
Rumex acetosella
Rumex alpinus
Ranunculaceae
Anemone sylvestris
Thalictrum aquilegifolium
Rosaceae
Alchemilla vulgaris complex
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Geum coccineum
Geum rivale
Geum urbanum
Rosa canina complex*
Rubus hirtus
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia
Rubiaceae
Cruciata laevipes
Galium odoratum
Salicaceae
Salix caprea
Saxifragaceae

Chrysosplenium alternifolium
Saxifraga rotundifolia
Scrophlariaceae
Digitalis grandiflora
Euphrasia rostkoviana
Linaria vulgaris
Rhinanthus minor
Verbascum densiflorum
Veronica chamaedrys
Thymeleaeceae
Daphne mezereum
Tiliaceae
Tilia cordata
Urticaceae
Urtica dioica*
Violaceae
Viola hirta
Liliopsida
Liliaceae
Lilium martagon
Veratrum lobelianum
Orchidaceae
Dactylorhiza cordigera*

7. Маршрут: Парков участък Белово, районите около Славов връх; Соколов
връх и връх Белмекен.
Дати на проучване: 17,18,19, 20 юни 2015 г.
Lichenophyta
Cetraria islandica
Polypodiophyta
Athyriaceae
Athyrium filix-femina
Dryopteridaceae

Dryopteris filix-mas
Polystichum lonchitis
Pinophyta
Cupressaceae
Juniperus sibirica
Pinaceae
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Picea abies
Pinus sylvestris
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Carum carvi
Heracleum verticillatum
Asteraceae
Antennaria dioica
Doronicum columnae
Hieracium pilosella
Senecio nemorensis
Solidago virga-aurea
Crassulaceae
Rhodiola rosea
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Fabaceae
Genista tinctoria
Gentianaceae
Gentiana lutea
Gentiana punctata
Gentiana verna
Gentianella bulgarica
Geraniaceae
Geranium sylvaticum
Hypericaceae
Hypericum maculatum
Lamiaceae
Thymus sp.
Polygonaceae
Oxyria digyna
Rumex acetosa

Rumex acetosella
Rumex alpinus
Ranunculaceae
Aconitum lycoctonum
Thalictrum aquilegifolium
Rosaceae
Alchemilla vulgaris complex
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca
Geum coccineum
Geum montanum
Geum montanum
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia
Rubiaceae
Cruciata laevipes
Saxifragaceae
Saxifraga rotundifolia
Scrophlariaceae
Rhinanthus minor
Verbascum densiflorum
Veronica chamaedrys
Violaceae
Viola tricolor
Urticaceae
Urtica dioica*
Liliopsida
Cyperaceae
Eriophorum latifolium
Liliaceae
Veratrum lobelianum
Orchidaceae
Dactylorhiza cordigera*
Poaceae
Anthoxanthum odoratum
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8. Маршрут: Парков участък Бели Искър, Западните
Маркуджиците - Орлови скали, Горен сухар, Долен сухар,.
8.1. с. Бели Искър – Долен и Горен Сухар
8.2. Ястребец – Западни склонове на Маркуджиците
Дати на проучване: 24, юни 2015 г.
Lichenophyta
Cetraria islandica
Polypodiophyta
Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas
Pinophyta
Cupressaceae
Juniperus sabina
Juniperus sibirica
Pinaceae
Abies alba
Pinus sylvestris
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Aceraceae
Acer platanoides
Adoxaceae
Adoxa moschatelina
Apiaceae
Angelica pancicii
Heracleum verticillatum
Sanicula europaea
Asclepiаdaceae
Vincetoxicum hirundinaria
Asteraceae
Achillea millefolium
Bellis perennis
Petasites hybridus
Senecio nemorensis
Taraxacum officinale

склонове

на

Telekia speciosa
Betulaceae
Betula pendula
Corylus avellana
Caprifoliaceae
Sambucus racemosa
Caryophyllaceae
Scleranthus perennis
Stellaria graminea
Viscaria vulgaris
Celastraceae
Euonymus verrucosus
Crassulaceae
Sedum maximum
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia cypasissias
Fabaceae
Lotus corniculatus
Trifolium pratense
Trifolium repens
Gentianaceae
Gentiana asclepiadea
Geraniaceae
Geranium macrorrhizum
Geranium robertianum
Geranium sylvaticum
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Hypericaceae
Hypericum maculatum
Lamiaceae
Clinopodium vulgare
Origanum vulgare
Thymus sp.
Oxalitaceae
Oxalis acetosella
Plantaginaceae
Plantago lanceolata
Plantago mediа
Polygonaceae
Rumex acetosella
Rumex alpinus
Polypodiaceae
Polypodium vulgare
Ranunculaceae
Actaea spicata
Anemone nemorosa
Thalictrum aquilegifolium
Rosaceae
Alchemilla vulgaris complex
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca
Geum coccineum
Geum montanum
Geum urbanum

Rosa canina*
Rubus hirtus
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia
Salicaceae
Salix caprea
Salix purpurea
Saxifragaceae
Saxifraga rotundifolia
Scrophulariaceae
Digitalis grandiflora
Verbascum densiflorum
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Thymeleaceae
Daphne mezereum
Valerianaceae
Valeriana officinalis
Violaceae
Viola tricolor
Urticaceae
Urtica dioica*
Liliopsida
Liliaceae
Lilium martagon
Paris quadrifolia

9. Маршрут: Парков участък Бели Искър, с. Мала църква - поляна Алиница
(по течението на р. Леви Искър)
Дата на проучване: 25 юни 2015 г.
Polypodiophyta
Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas

Polypodiaceae
Polypodium vulgare
Pinophyta
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Cupressaceae
Juniperus sibirica
Pinaceae
Abies alba
Picea abies
Pinus sylvestris
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Angelica pancicii
Heracleum verticillatum
Sanicula europaea
Asteraceae
Achillea millefolium
Petasites hybridus
Senecio nemorensis
Betulaceae
Corylus avellana
Boraginaceae
Cerinthe glabra
Brassicaceae
Cardamine bulbifera
Caprifoliaceae
Sambucus racemosa
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Gentianaceae
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata
Geraniaceae
Geranium macrorrhizum
Geranium sylvaticum
Hypericaceae
Hypericum maculatum
Lamiaceae

Galeopsis tetrachit
Thymus sp.
Oxalitaceae
Oxalis acetosella
Plantaginaceae
Plantago media
Polygonaceae
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex alpinus
Ranunculaceae
Actaea spicata
Ranunculus repens
Rosaceae
Fragaria vesca
Geum coccineum
Rubus hirtus
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia
Salicaceae
Salix caprea
Saxifragaceae
Chrysosplenium alternifolium
Saxifraga rotundifolia
Scrophulariaceae
Verbascum densiflorum
Veronica officinalis
Valerianaceae
Valeriana officinalis
Violaceae
Viola tricolor
Urticaceae
Urtica dioica*
Liliopsida
Liliaceae
Lilium martagon
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Veratrum lobelianum
10. Маршрут: Парков участък Боровец, Мусаленски циркус.
Дата на проучване: 28 юни 2015 г.
Polypodiophyta
Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas
Pinophyta
Cupressaceae
Juniperus sibirica
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Carum carvi
Heracleum verticillatum
Asteraceae
Achillea millefolium
Doronicum columnae
Caryophyllaceae
Scleranthus perennis
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Fabaceae
Genista tinctoria
Gentianaceae

Gentiana punctata
Gentianella bulgarica
Hypericaceae
Hypericum maculatum
Lamiaceae
Thymus sp.
Polygonaceae
Rumex alpinus
Rosaceae
Alchemilla vulgaris complex
Geum montanum
Rubus idaeus
Sorbus aucuparia
Salicaceae
Salix caprea
Salix purpurea
Scrophulariaceae
Verbascum densiflorum
Liliopsida
Liliaceae
Veratrum lobelianum

11. Маршрут: Парков участък Дупница, Района на 7те езера.
Дати на проучване: 3, 4, 17.07, 18 юли 2015 г.
Polypodiophyta
Aspleniaceae
Asplenium ruta-muraria

Asplenium septentrionale
Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas
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Polystichum lonchitis
Athyriaceae
Athyrium filix-femina
Pinophyta
Cupressaceae
Juniperus sibirica
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Apiaceae
Angelica pancicii
Carum carvi
Heracleum verticillatum
Asteraceae
Achillea millefolium
Antennaria dioica
Doronicum columnae
Solidago virga-aurea
Taraxacum officinale
Caryophyllaceae
Viscaria vulgaris
Crassulaceae
Rhodiola rosea
Sedum acre
Ericaceae
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium uliginosum
Fabaceae
Chamaespartium sagittale
Lotus corniculatus
Trifolium pratense
Trifolium repens
Gentianaceae
Gentiana lutea
Gentiana punctata
Gentiana verna

Geraniaceae
Geranium sylvaticum
Hypericaceae
Hypericum maculatum
Lamiaceae
Thymus sp.
Plantaginaceae
Plantago media
Polygonaceae
Rumex alpinus
Primulaceae
Primula elatior
Ranunculaceae
Caltha palustris
Rosaceae
Alchemilla glabra
Alchemilla monticola
Alchemilla pyrenaica
Dryas octopetala
Fragaria vesca
Geum coccineum
Geum montanum
Geum reptans
Potentilla alba
Potentilla erecta
Rubus idaeus
Sanguisorba officinalis
Sorbus aucuparia
Rubiaceae
Galium verum
Salicaceae
Salix caprea
Scrophlariaceae
Euphrasia rostkoviana
Verbascum densiflorum
Veronica beccabunga
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Veronica chamaedrys
Valerianaceae
Valeriana officinalis
Violaceae
Viola tricolor
Urticaceae
Urtica dioica*
Liliopsida
Cyperaceae
Eriophorum angustifolium
Еriophorum latifolium
Liliaceae
Lilium martagon
Veratrum lobelianum
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Цел и обосновка на Устройствения проект
Разработването на Устройствения проект на лечебните растения (2015) се основава на
проекта - Работно задание към раздел “Лечебни растения” във връзка с изготвяне Плана
за управление на НП “Рила” (2015-2025). В посоченото задание е отбелязано – Да бъде
направена актуализация на Устройствен проект на лечебните растения (2006), но
липсва работно задание или указания, касаещи изискванията във връзка с посочената
актуализация. Актуализирането на Устройствен проект цели да доразвие и допълни
раздела ”Лечебни растения” в Плана за управление на Национален парк “Рила” (20152025).
Основна цел: Опазване и поддържане естественото състояние и биологичния
потенциал на популациите на лечебни растения и горски плодове събирани на
територията на НП “Рила” за стопанска цел.
Нормативно основание за разработването на настоящия Устройствен проект на
лечебните растения, към раздел “Лечебни растения” в Плана за управление на
НП”Рила” е: Закона за защитените територии (1998), Закона за лечебните растения
(2000), Закона за биологичното разнообразие (2002), Устройствен проект на лечебните
растения към раздел”Лечебни растения” в Плана за управление на национален парк
“Рила” (2006), Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на
билки и генетичен материал от лечебни растения.
1.2. Срок за актуализиране на Устройствения проект на лечебните растения (2006)
към раздел “Лечебни растения” в плана за управление на НП ”Рила” и райони на
изследването
Актуализирането на Устройствения проекта е проведено в периода от 30 май до 10 юли
2015 година. В този срок бяха посетени и инвентаризирани находищата на 8 вида
лечебни растения, обект на проучване в Устройствен проект на лечебните растения
(2006). Инвентаризираните находища се намират на територията на девет паркови
участъци в НП ”Рила”: ПУ “Благоевград”, ПУ”Белица”, ПУ”Якоруда”, „ПУ”Белово”,
ПУ”Костенец”, ПУ”Боровец”, ПУ”Бели Искър”, ПУ”Говедарци”, ПУ”Дупница”.

3

1.3. Основна задача
Основна задача на актуализирания Устройствен проект на лечебните растения в
НП”Рила” 2015 г. е:
Да се инвентаризират и картират находищата, като се определят биологичните и
експлоатационни запаси на 11 вида лечебни растения и горски плодове включени в
Устройствения проект (2006). Въз основа на получените данни да се изготви
актуализиран Устройствен проект (2015) отразяващ съвременното състояние на
находищата на видовете и възможностите за тяхното ползване на територията на
НП”Рила”.
Задачата включва няколко подзадачи:
 Установяване на находищата по зададени GPS координати.
 Оценка на запасите на находищата.
 Определяне на възможен годишен добив.
 Оценка на състоянието на находищата с отразяване на промените настъпили в
тяхната площ, проективно покритие на видовете, жизненост и здравословно
състояние.
 Изготвяне на предписания за тяхното ползване.
 Установяване на причините за настъпилите промени и регистрираните заплахи.
 Изготвяне на предписания за опазването им.
1.4. Обект на изследване
Лечебните растения, обект на актуализирания Устройствен проект (2015) са видовете
от Устройствен проект (2006):
А/ Видове лечебни растения в НП”Рила” разрешени за събиране за стопански цели, на
които да се определи количеството на ресурсите:
1. Алпийски лапад (Rumex alpinus L.) – корени
2. Коприва (Urtica dioica L.) – коренища и стрък
3. Къпина (Rubus cesius L.) – плодове и листа
4. Малина (Rubus idaeus L.) – плодове и листа
5. Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) - плодове
6. Черна боровинка (Vaccinium myrtillus L.) - плодове
Б/ Видове лечебни растения, разрешени за лично ползване, за които да се определи
количеството на ресурсите:
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7. Жълт кантарион (Hypericum perforatum L.) - стрък
8. Мащерка (Thymus sp. div) - стрък
Г/ Видове лечебни растения, под специален режим на опазване и ползване, за които да
се извърши картиране на естествените находища:
9. Мечо грозде (Arctostaphyllos uva ursi)
10. Шапиче (Alchemilla vulgaris complex)
11. Лечебни иглика (Primula veris)
В Устройствен проект (2006) са представени данни за 8 вида от посочените 11 вида в
заданието на проекта. За три вида - мечо грозде, къпина и лечебни иглика не са
намерени стопански значими запаси и те са отпаднали като обект на изследването.
През 2015 година бяха верифицирани находищата и изследвани ресурсите на осемте
вида обект на изследване.
Забележка: В Устройствен проект (2006) в резултат на направената ресурсна оценка жълтият кантарион е прехвърлен от групата на видовете разрешени за лично ползване
към групата на видовете за стопанско ползване, а копривата и червената боровинка от
групата за стопанско ползване към групата видове разрешени за лично ползване.
1.5. Използвани методи
При провеждането на теренните изследвания е приложен маршрутния метод. При
определяне на запасите е приложена “Методика определения запасов лекарственых
растений” (1986) използвана при предишното проучване. За определяне на добива от
различните видове билки, получавани от изследваните растения са ползвани същите
пробни площадки от предходното изследване. Всяка пробна площ в предходното
изследване е номерирана. В базата данни към Устройствен проект (2006) са отбелязани
GPS координатите на находището и пробната площ, подробна характеристика на
находището, проективно покритие на вида, жизненост на вида, основен видов състав,
консервационно значими растителни видове, инфраструктура, заплахи и отчетено
антропогенно влияние. Чрез отчетни площадки с размери 1 м2

са определяни

проективното покритие, числеността и добива от единица площ. Броят на отчетните
площадки е съобразен с изискванията за достоверност на резултатите. Добивът от
единица площ (г/м2), експлоатационните запаси (кг/ха), възможния годишен добив (кг)
и допустимите количества за събиране (кг) са изчислени, съгласно изискванията на
методиката.
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Всяко находище е записано под уникален номер включващ: а/ номера на парковия
участък; б/ номера на охранителния участък; в/ номера с арабски цифри на вида от
списъка с изследваните видовете лечебни растения; г/ пореден номер на находището за
съответния вид в парковия участък.
1.5.1. За обезпечаване на теренната работа са използвани ГИС база данни на парковите
участъци качени на GPS тип GARMIN.
1.5.2. При теренната работа са използвани преносима електронна везна, рулетки, рамка
с площ 0.25 м2, найлонови пликове и маркер за номериране.
1.5.3. При изследване на районите от парковите участъци са взети предвид критериите
за стопански значими находища предложени в Устройствен проект (2006):


Критерии за видовете лечебни растения в НП “Рила”, разрешени за събиране за
стопански цели:

Площ: Площта на находищата на къпина (Rubus caesius), малина (Rubus idaeus),
черна боровинка (Vaccinium myrtillus) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea) да
бъдат над 5 ха или сумата от компактните петна в находището, заети от вида да
бъде приблизително 5 ха. Площта на находищата от алпийски лапад (Rumex alpinus)
и (Urtica dioica) да бъдат над 1 ха или сумата от компактните петна в находището,
заети от вида да бъде приблизително 1 ха.
Проективно покритие: над 15 %.
Достъпност: Находищата да бъдат достъпни с МПС или да бъдат на не повече от 2
часа пеша от най-близкия път за достъп.
Други: Естественото възобновяване на вида (семенно или вегетативно) да е
нормално и да не се влияе съществено от антропогенна намеса.


Критерии за видовете лечебни растения, разрешени за лично ползване.

Площ: над 0.05 ха.
Проективно покритие: над 15 %.
Достъпност: Находищата да бъдат достъпни с МПС или да бъдат на не повече от 2
часа пеша от най-близкия път за достъп.
Други: Естественото възобновяване на вида (семенно или вегетатино) да е нормално
и да не се влияе съществено от антропогенна намеса.
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2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
Актуализираният Устройствен проект (2015) представя резултатите от проучване
състоянието на находищата и оценката на природните ресурси от стопански важни
лечебни растения разпространени в НП “Рила”. В него са отразени настъпилите
промени в състоянието на находищата на видовете в резултат на сукцесия, климатични
промени и антропогенна дейност в периода 20062015 година. Той е база за
проследяване състоянието на естествените ресурси на стопански значими видове за 10
годишен период и прогнозиране на очакваните тенденции.
През 2015 г. са посетени и инвентаризирани 130 находища от общо 197 находища
изследвани в Устройствен проект (2006) или 66% находищата. Установени са 2 нови
стопански значими находища – 1 находище на алпийски лапад /ПУ Якоруда/ и 1
находище на шапиче /ПУ Костенец/. Всички находища са разположени в Зоната на
ограничено човешко въздействие (ОЧВ) и Многофункционалната зона.
Верифицираните находища при настоящото изследване са избрани така, че да
отговарят на условията за стопанска значимост и получените резултати достоверно да
очертаят тенденциите в състоянието на естествените ресурси и настъпилите промени в
периода 2005-2015 година.
Направената съвременна оценка на запасите в инвентаризираните находища на
разрешените за събиране за стопански цели и лични нужди лечебни растения посочени
на стр. 2 съдържа следните характеристики:


Добив билка (кг/ха)



Експлоатационни запаси (кг)



Възможен годишен добив (кг)



Разрешено количество за събиране (кг)

Актуализираният Устройствен проект на лечебните растения в НП ”Рила” съдържа:
Текстова част, Бланки (Прил. 1) и Таблици (Прил. 2) отразяващи резултатите от
инвентаризацията на находищата и оценка на естествените ресурси и анализ на
настъпилите промени за 10 годишен период.
Броят на инвентаризираните находища през 2015 година по паркови участъци е както
следва: I. ПУ Благоевград - 13; II. Белица - 16; III. Якоруда - 17; IV. Белово - 16; V.
Костенец - 9; VI. Боровец - 21; VII. Бели Искър - 7; VIII. Говедарци - 21 и IX. Дупница 10 броя.
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Забележка: В Устройствен проект (2006) са посочени и коментирани причините
поради, които не са спазени изискванията за площта, а понякога и за проективното
покритие на вида в находищата на черната боровинка, червената боровинка и малината.
Основната причина е малкия брой промишлени находища на тези видове. Находища на
къпина не са били установени. При алпийския лапад въпреки значителните му
естествени ресурси на територията на парка, сравнително рядко се срещат находища с
площ от 1 ха. Предвид факта, че копривата рядко формира големи по площ находища,
също са изследвани такива с площ под 1 ха. При верифициране на находищата през
2015 бяха потвърдени тези констатации.
2.1. Резултати от верификацията, инвентаризацията и ресурсната оценка на
находищата на видовете лечебни растения, разрешени за събиране за стопански
цели.
2.1.1. Черна боровинка
На територията на НП Рила черната боровинка е вид с изключително голямо стопанско
значение, чиито естествени ресурси са от особена икономическа важност.
По данни на Устойствен проект (2006) най-голям естествен ресурс в НП „Рила” по
брой и площ на находищата се пада на черната боровинка. В същия документ е
посочено, че са изследвани 43 находища. Най-големите находища със стопанско
значение и достъпни за събиране са установени в: ПУ Белово - 5 броя (376.5 ха);
ПУ Говедарци - 5 броя (215 ха); ПУ Белица - 6 броя (162 ха); ПУ Боровец - 4
находища (141,5 ха); Дупница - 2 находища (118,9 ха). По-малки са площите на
находищата в ПУ Якоруда - 5 находища (17,3 ха), ПУ Костенец - 3 находища (7 ха) и
ПУ Бели Искър – 1 находище (0,1 ха).
През 2015 година при проведеното изследване във връзка с изготвянето на
актуализиран Устройствен проект в НП “Рила” са инвентаризирани 31 от известните
43 находища на черна боровинка с обща площ 1038.3 ха. При проведената
инвентаризация е отчетена площта на находищата, проективното покритие на вида,
фенофазата в която е вида, неговата жизненост и здравословно състояние, заплахи и
антропогенно влияние.
ПУ Белица – 6 находища (162 ха).
Средно проективно покритие на вида 28%.
Установено е, че площта на находищата и проективното покритие на вида в тях е
непроменено. Вида бе във фаза начало формиране на плодове. Находищата са в много
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добро състояние. Не са установени негативни промени в развитието им, заплахи и
антропогенно повлияване.
ПУ Говедарци - 5 находища (215 ха)
Средно проективно покритие на вида 29%.
Не са констатирани промени в площта и проективното покритие на находищата в
сравнение с тези отчетени през 2005 година. В находище ЛР.VIII.1.6.05 (м. Мечит)
установихме некротично изсъхване по листата на боровинката, което вероятно се
дължи на гъбна инфекция. Останалите находища са в добро състояние и боровинковите
храстчета са жизнени.
ПУ Белово – 5 находища (376.5 ха)
Средното проективно покритие на вида е 15.8%.
Изследването показа, че в находище ЛР.IV.1.6.01 (м. Зелена грешка) площта е намаляла
с 3 ха. В две находища - ЛР.IV.1.6.04 (яз. Белмекен) и ЛР.IV.1.6.05 (м. Лисичи егреци)
проективното покритие на черната боровинка се е повишило с 10%, а в ЛР.IV.1.6.02 (м.
Друма) е намаляло с 5%. Тези промени са естествени и закономерни и се дължат на
протичаща сукцесия. Находищата са в отлично състояние. Не са установени негативни
промени в развитието им, заплахи и антропогенно повлияване.
ПУ Дупница – 2 находища (118,9 ха)
Средно проективно покритие на вида 42%.
При теренните проучвания в двете находище не са установени промени в площта и
проективното покритие. Състоянието на популациите е много добро. Не са установени
заплахи и антропогенно повлияване. Храстчетата са жизнени, развиват се добре.
ПУ Якоруда - 5 находища (17,3 ха).
Средното проективно покритие на вида в инвентаризираните находища е 34%.
Не са установени промени в параметрите на находищата в сравнение с отчетените през
2005 година. Находищата са в добро състояние. Не е отчетено антропогенно
повлияване на находищата.
ПУ Боровец – 4 находища /141.5 ха/.
Средно проективно покритие на вида 37.5%.
Получените данни от верифицирането им показват, че в 2 от находища площта заета от
черната боровинка се е увеличила - ЛР.VI.3.6.02 (местн. Чукачка бичкия) и ЛР.VI.4.6.03
(местн. Маришко корабище). Увеличило се е също и проективното покритие. В
находище ЛР.VI.5.6.06 (местн.Туювка) проективното покритие на места се е увеличило
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с 10%. Състоянието на находищата е отлично. Не са установени заплахи и
антропогенно повлияване.
ПУ Костенец – 3 находища (7.2 ха).
Средно проективно покритие на вида е 19%.
Не е отчетена промяна в площта и проективното покритие на вида в находищата в
сравнение с регистрираните стойности през 2005 година. В находище ЛР.V.3.6.02 (м.
Кораба) е отчетено изсъхване на храстчета. Наблюдаваните промени се дължат главно
на климатични фактори - обилните снеговалежи и тежката снежна покривка задържала
се до средата на месец май, което е предизвикало измръзване на растенията. Не се
изключва и антропогенно повлияване на находището през което преминава
туристически маршрут с. Костенец – х. Белмекен, както и свръх експлоатацията му.
Останалите находища са в добро състояние.
ПУ Бели Искър – 1 находище (0.1 ха).
Проективното покритие на вида е 25%.
Състоянието на находището е добро, отчетено е повишаване на проективното покритие
на черната боровинка с 5%. Няма наблюдавани заплахи и антропогенно повлияване.
Обобщение:
Резултатите от инвентаризацията на стопански значимите находищата на черна
боровинка в НП Рила проведена през 2015 година показа, че състоянието им е добро.
Средното проективно покритие на черната боровинка по участъци е между 15.8 (ПУ
Белово) и 42% (ПУ Дупница). Отчетено е увеличаване площта при четири находища, а
при други четири се наблюдава увеличаване на проективното покритие на вида.
При определяне на добивите от единица площ и експлоатационните запаси на черната
боровинка в НП Рила отразени в Устойствен проект (2006) са констатирани значителни
колебания на продуктивността на плодове през двете години на изследването (20052006) в едни и същи местообитания. Установено е, че добивите са твърде зависими от
специфичните метерологични и климатични условия – късни пролетни студове,
замръзвания, паднали градушки. Различия в добивите по години съществуват и се
посочват и в чуждестранната научна литература.
Подобно бе положението през 2015 година, когато поради дългата и тежка зима,
вегетацията на черната боровинка в НП “Рила” се забави с повече от 20-25 дни.
Последвалите късни пролетни снеговалежи в значителна част от находищата, доведоха
до измръзване на цветовете. Всичко това, както и краткия период на изследването (30
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май  10 юли 2015) не позволи провеждането на ресурсна оценка на добивите и
експлоатационните запаси.
В тази връзка при актуализирането на резултатите от Устройствен проект (2006) по
отношение възможностите за ползване на черна боровинка по паркови участъци в НП
“Рила”, акцентирахме върху състоянието на находищата (площт и проективно покритие
на вида), както и върху здравословното състояние на вида. Това са основни параметри
определящи експлоатационните запаси на черната боровинка при подходящи
климатични условия. Получените резултати показват, че към момента няма намаляване
площта на находищата и отмиране на части от тях. Обратното в някои находища се
наблюдава увеличаване, както на площта така и на проективното покритие на вида за
периода 2005-2015. Това показва добро общо състояние на находищата на черна
боровинка в НП “Рила” и може да се предполага, че размера на експлоатационните им
запаси ще следва тенденциите наблюдавани в годините.
Тук ще бъдат посочени, като ориентировъчни добивите от единица площ съобщени в
Устройствен проект (2005) по паркови участъци - ПУ Дупница (450 кг/ха); ПУ
Говедарци (265 кг/ха); ПУ Белица (174 кг/ха); ПУ Якоруда (80 кг/ха); ПУ Белово ( 33
кг/ха); ПУ Бели Искър (36 кг/ха).
Дадените допустими количества за събиране на черна боровинка в Устройствен проект
(2005) са както следва: ПУ Белица – 59 195 кг; ПУ Говедарци – 59 195 кг; ПУ Белово –
6 780 кг; ПУ Дупница – 53 930 кг; ПУ Якоруда -7 400 кг; ПУ Боровец – 820 кг; ПУ
Костенец – 2 000 кг; ПУ Благоевград – 2000 кг; ПУ Бели Искър – 25 кг.
В резултат на проведената през 2015 година инвентаризация на находищата предлагаме
за цялостна оценка на ресурсните възможности от черна боровинка по паркови
участъци да се проведе двегодишно ресурсно изследване с отчитане влиянието на
настъпващите климатични промени в последните години. Така ще бъдат получени
съвременни статистически достоверни резултати за добива от единица площ и
експлоатационните запаси в отделните паркови участъци и ще се констатират
тенденциите в репродуктивните възможности на популациите.
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2.1.2. Алпийски лапад
Първият по големина на естествен ресурс вид в НП Рила е алпийския лапад, който
възлиза на 2 381 070 кг за целия парк (Устройствен проект 2006). Той е вид от
естествената флора на Рила планина. При активното в миналото животновъдство на
територията на планината, вида е бил използван за храна от животните. По този начин е
заел големи територии в границите на парка, главно на мястото на бивши егреци. Като
устойчив и силно конкурентен вид, лапада устойчиво присъства, на територията на
парка не повлиян в своите находища.
През 2015 година е направена инвентаризация на 29 находища с обща площ 90.25 ха от
съобщените в Устройствен проект (2006) 42 находища. Установено и изследвано е
едно ново стопански значимо находище с площ от 20 ха в ПУ Якоруда - ЛР.III.4.1.07.
(местн. Шишковица).
Броят на изследваните находища по паркови участъци е както следва: ПУ Благоевград 4 находища (38.1 ха); ПУ Белица – 3 находища (6 ха) , ПУ Якоруда – 6 находища (8.7
ха); ПУ Белово -3 находища (5.4 ха); ПУ Костенец – 3 находища (2.5 ха); ПУ Боровец –
3 находища (1.2 ха); ПУ Говедарци – 4 находища (11.35 ха); ПУ Дупница – 3 находища
(17 ха).
Всички находища са в много добро и отлично състояние, като в 70% от находищата
проективното покритие на вида е между 70 и 100%. Средният добив от хектар е между
4 682 кг (ПУ Костенец) и 59 146 кг (ПУ Дупница).
Най-високи експлоатационни запаси през 2015 година са отчетен в ПУ Дупница – 1 313
238 кг с разрешено количество за ползване – 306 421 кг; ПУ Благоевград – 290 643 кг с
разрешено количество – 67 608 кг; ПУ Якоруда – 239 258 кг с разрешено количество 77 973 кг; ПУ Белово – 44 751 кг с разрешено количество – 9 580 кг; Сравнението с
данните посочени в Устройствен проект (2006) показва, че количествата са много
близки или непроменени.
При настоящото изследване е установено, че 4 от находищата изследвани през 2005
година са увеличили площта си, в 5 находища се е увеличило проективното покритие
на вида, а в 9 находища са се увеличили експлоатационните запаси. Отчетените през
2015 година експлоатационни запаси за 29те изследвани находища възлизат на 1 992 860
кг, а разрешеното количество на 489 666 кг, докато през 2006 година за 42те находища
експлоатационните запаси са 2 381 070 кг , а разрешеното количество 570 852 кг.
Данните недвусмислено показват увеличаване на естествените ресурси на алпийски
лапад на територията на НП „Рила”. Търсенето на алпийския лапад на билковите пазари
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е слабо или отсъства. При отваряне на пазара за тази билки препоръчваме ежегодно
експлоатиране на находищата. В противен случай препоръчваме контролирано
подържане на ресурсите от алпийски лапад в парка чрез периодичното му косене на във
фаза зелени плодове при находищата с площ над 1 ха.
2.1.3. Жълт кантарион
В Устройствен проект (2006) жълтият кантарион е включен в списъка на видовете
разрешени за лично ползване в НП Рила. В последствие е включен в списъка на
видовете със стопанско значение за територията на парка, което се дължи на
установените му ресурсни възможности.
Ето защо в актуализирания Устройствен проект (2015) жълтия кантарион се разглежда,
като вид със стопанско значение.
При проведеното изследване през 2005-2006 година са проучени 32 находища с обща
площ 80 ха. Най-голям брой стопански значими находища са намерени в ПУ
Говедарци -5, ПУ Костенец - 5, ПУ Боровец -5 и ПУ Белово – 4. Най-големи са
площите в ПУ Благоевград - 16.7 ха от 3 находища, ПУ Белово - 16 ха от 4 находища,
ПУ Бели Искър -15 ха и ПУ Белица - 14.3 ха от 3 находища.
При проведеното актуализиране на Устройствен проект (2006) през 2015 бяха
верифицирани 23 от находищата с обща площ 59.52 ха. Изследваните находища са
както следва - ПУ Говедарци -5 (3.7 ха), ПУ Боровец - 4 (4.7 ха), ПУ Белица - 3 (14.2
ха), ПУ Благоевград - 2 (15.8 ха), ПУ Белово – 2 (17 ха), ПУ Бели Искър - 2 (5 ха), ПУ
Дупница - 3 (1.5 ха), ПУ Якоруда – 1 (0.5 ха) и ПУ Костенец – 1 (0.1 ха).
Най-големи са площите заети със жълт кантарион в ПУ Белово, ПУ Благоевград и ПУ
Белица и ПУ Бели Искър. Изследването показа, че като цяло площта на находищата е
останала непроменена. По-значително намаляване на площта констатирахме в ПУ
Бели Искър – ЛР.VII.3.7.01 (местн. Говедарника – Долна Алиница) от 1.4 ха на 1 ха.
Отчетено е значително увеличаване на проективното покритие на жълтия кантарион
в ПУ Говедарци - ЛР.VIII.4.7.06 (местн. Яворова поляна) от 15% на 30%, а в други 5
находища в различни паркови участъци покритието се е увеличило с 5-6%. (Виж
Приложение 2). Намаляване на проективното покритие е установено в 4 находища,
като по-значително е в ПУ Говедарци - (ЛР.VIII.3.7.02 - местн. Йончово езеро) от 20%
на 10%; ПУ Благоевград – (ЛР.I.347.01 - местн. Исмаилица) от 15% на 5%; ПУ Бели
Искър – (ЛР.VII.3.7.01 - местн. Говедарника – Долна Алиница) от 20% на 12%; ПУ
Боровец – (ЛР.VI.4.7.02 - местн. Маришко корабище) от 20% на 10%. Наблюдавано е
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намаляване на експлоатационните запаси с 30 до 50% в седем от изследваните
находища (30% от находищата на кантариона) както следва: 2 находища в ПУ
Благоевград; 2 в ПУ Белово; 1 в ПУ Боровец; 2 в ПУ Дупница (Виж Прил. 2).
Констатираните промени

се дължат на естествени процеси протичащи във

фитоценозите с участието на жълтия кантарион, климатични промени и антропогенно
повлияване. Жълтият кантарион предпочита добре запасени с влага местообитания.
Засушаването на терените, което се получава при водохващанията се отразява
негативно върху популациите му. Тези промени трябва да бъда отчитани при бъдещо
плануване на количествата разрешени за събиране. Това налага и редовна
инвентаризация на находищата на жълт кантарион предлагани като стопански значими.
Няма данни за свръх експлоатация на находищата на жълтия кантарион в НП Рила.
Жълтия кантарион е вид с променливо търсене на пазара. В годините на нормално
търсене няма опасност от застрашаване на неговите естествени ресурси и събирането
става без опасност за находищата. При свръх търсене и неправилно събиране на места
се стига до намаляване на площта на находищата и проективното покритие на вида.
При всички изследвани находища проективното покритие на вида е между 5 и 15%,
като добивите от хектар са между 312 и 2500 кг, а средния добив за парка възлиза на
1068 кг. Най-високи експлоатационни запаси установихме в ПУ Белица – 6158 кг,
ПУ Дупница – 4225 кг и ПУ Благоевград – 3370 кг. Близки запаси са отчетените при
ПУ Боровец – 2655.6 кг и ПУ Говедарци – 2523 кг. Получените резултати определят
добра ресурсна обезпеченост на жълтия кантарион - общо 21 300 кг за всички
изследвани находища в парка. Общо за находищата от жълт кантарион в изследваните
паркови участъци се установи, че допустимите количества за събиране са 12 899 кг.
Направеното сравнение показва, че при изследвани 32 находища с обща площ 80 ха в
периода 2005-2006, разрешеното за ползване количество е 30 112 кг, а през 2015 при 23
находища с площ 59.52 ха, разрешеното количеството е 12 899 кг. Това количество е
по-малко от половината от разрешеното за събиране през 2006. Получените резултати
показват тенденция към намаляване ресурсите на жълтия кантарион на
територията на НП “Рила”.
2.1.4. Малина
Малината е растение, което се нуждае от достатъчна влажност и формира популации
главно на местата след изсичането на коренна горска растителност, както и край
пътища и водохващания. В Устойствен проект (2006) като стопански значими с площ
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над 5 ха са изследван 8 находища – ПУ Белица - 4, ПУ Благоевград – 3, ПУ Белово -1,
които осигуряват 95 % от експлоатационните запаси на вида за планината. Поради
факта, че някои от по-малките находища са експлоатирани за лични нужди, като се
събират изключително плодове, те са включени в изследването през 2005-2006 година
въпреки, че площта им е под 0.1 ха.
Във връзка с актуализирането на Устройствен проект (2006) през 2015 година бяха
проучени 13 находища в 7 паркови участъци на територията на парка. Общата площ на
находищата е 103.9 ха, а средно проективно покритие на вида в тях е от 20 до 70% или
средното проективно покритие възлиза на 35-40%. Пет от находищата са стопански
значими и са определени като такива през 2005-2006 година. Тези находища се намират
в ПУ Белица – 2 (25.2 ха) и ПУ Благоевград -3 (76.3 ха). Находища с по-малка площ и
проективното покритие /5 %/ са установени в ПУ Белово –2 (0.8 ха) и ПУ Костенец – 1
(0.2ха), но те могат да се ползват за стопански цели.
При инвентаризацията на находищата са установени следните промени. В ПУ Белово
при двете изследвани находища е отчетено намаляване на проективното покритие на
вида с 10%. В ПУ Боровец находище ЛР.VI.5.4.02 в местн. Туювка е изчезнало.
Находището е било върху площ на проведена в миналото горска сеч и в резултат на
сукцесия е отпаднало от състава на горската фитоценозата. В находище ЛР.VIII.4.4.01 в
местн. Яворова поляна, което заема открито влажно горска местообитание бе отчетено
увеличаване на площта от 0,2 на 0,4 ха и на проективното покритие от 30% на 40%.
Верифицираните експлоатационните запаси на листа от малина в 7-те паркови участъка
са общо – 104 993 кг, като 59 423 кг са намерени в ПУ Белица, 44 078 кг в ПУ
Благоевград и 580 кг в ПУ Белово. Разрешените количества за събиране на листа от
малина са общо 30 404 кг, които се разпределят както следва: за ПУ Белица – 14 241
кг, за ПУ Благоевград – 15 742 кг и за ПУ Белово – 203 кг.
Поради закъснялата вегетация през 2015 година по време на инвентаризирането на
находищата, малината беше във фаза формиране на плодове. Това не позволи
определяне на експлоатационните запаси от плод на малина на територията на НП
Рила. Изследването показа, че в находищата разположени върху бивши сечища
горската растителност се възстановява и малината отпада от състава на съобществата.
Този процес определя тенденция към изчезване на стопански значими находища,
промяна и намаляване на ресурса от малина в един по-дълъг период от време.
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2.2. Резултати от инвентаризацията, картирането и оценката на запасите на
находищата на видовете лечебни растения, разрешени за събиране за лично
ползване
2.2.1. Мащерка
При проучването през 2005-2006 година са установените и изследвани 12 находища на
мащерка с обща площ 90.6 ха, като проективното покритие на вида в тях е варирало от
1 до 10%. Най-големи площи са намерени в ПУ Якоруда – 49 ха, ПУ Белово - 0. 17 ха и
ПУ Благоевград – 16.5 ха. В ПУ Костенец, ПУ Боровец и ПУ Дупница находища на
вида не са посочени. Експлоатационните запаси са най-големи в ПУ Благоевград - 4050
кг и ПУ Якоруда – 1006 кг. Експлоатационните запаси на мащерка са 5614 кг, а
разрешените количества за събиране са както следва – ПУ Благоевград -2835 кг, ПУ
Якоруда – 704 кг, ПУ Белово -120 кг, ПУ Белица - 175, ПУ Бели Искър -63 и ПУ
Говедарци -33 кг.
През 2015 година са инвентаризирани 9 находища в 6 паркови участъка с обща площ
22.6 ха, и проективно покритие на мащерката от 0.2 до 70%. В едно находище е
констатирано увеличаване на проективното покритие на вида

ПУ Бели Искър -

ЛР.VII.4.8.01. (местн. Алиница), а в две находища - ПУ Белово - ЛР.IV.4.8.02
(Белмекен)

и

ЛР.IV.2.8.0,

(Лисичи

егреци)

е

установено

понижаване

на

експлоатационните запаси. Най-големи площи са потвърдени и инвентаризирани в ПУ
Якоруда – (3 ха) от 3 находища, ПУ Белово - 17 ха (от 2 находища) и ПУ Говедарци - 2
ха (от 1 находище). Получените експлоатационни запаси са най-големи в ПУ Якоруда –
1066 кг, ПУ Белово – 485 кг и ПУ Белица - 250 кг. В останалите находища
експлоатационните запаси са под 100 кг. Разрешените за събиране количества са както
следва: ПУ Якоруда - 1066 кг, ПУ Белово -107, ПУ Белица -38 кг, ПУ Бели Искър – 38,
ПУ Говедарци – 29 кг, ПУ Благоевград -25 кг.
В ПУ Якоруда се наблюдава увеличаване на експлоатационните запаси на мащерка,
докато в останалите паркови участъци, количеството й е намаляло. На много места
мащерката се явява като пионерен вид, но често вследствие на сукцесия, започва
навлизането на тревна растителност в находището, която измества мащерката. Това
налага периодичен мониторинг на находищата и стриктно следенe за нормите и
начините на събиране на билката.
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2.2.2. Червена боровинка
През 2005-2006 година са установени и изследвани 8 находища на червена боровинка,
като само едно находище в ПУ Дупница - ЛР.IX.2.5.01 (мeстн. Горно течение на р.
Перущица) отговаря на посочените в работното задание изисквания за площ, която 43
ха и проективно покритие 10%. Тук са отчетени експлоатационни запаси от 2 218 кг, а
разрешеното количество – 1553 кг. При инвентаризацията през 2015 година в това
находище не бе констатирана промяна на площта му, както и в проективното покритие
на вида. По време на изследването червената боровинка бе във фаза масов цъфтеж.
Поради забавения вегетационен сезон и краткия период на настоящото изследване
експлоатационните запаси не можаха да бъдат определени. Значително по площ е и
находището в ПУ Боровец - ЛР.IV.4.5.01 (Маришко корабище). Червената боровинка
заема площ от 80 ха, но е с твърде ниско проективно покритие (под 10%). Това прави
находището стопански неефективно за използване. Останалите находища са с площ до
1,5 ха и ниско проективно покритие на вида 5-7%, което определя и ниски
експлоатационни запаси. Предвид размера на находището и проективното покритие на
червената боровинка, които отговарят на необходимите изисквания за стопански ценно
находище, препоръчаме на този етап събиране на червена боровинка за стопански цели
да се разреши само в ПУ Дупница, а в останалите участъци събирането да е само за
лични цели.
2.2.3. Коприва
В Устройствен проект 2006 са изследвани 8 находища. Установено, е че само две
находища отговарят на условието да са над 1 ха и проективното покритие на вида да е
над 15%. Това са находищата в ПУ Благоевград – ЛР.1.1.2.02 (местн. Куртман) и
ЛР.1.1.2.04 (местн. Аргача). Стопански значими ресурси за коприва са установени
само в ПУ Благоевград. От четирите находища в този парков участък определените
експлоатационните запаси са възлизали на 74 380 кг корени и 60 800 кг стрък, а
разрешените за събиране количества са били 17 550 кг корени и 38 892 кг стрък. През
2015 година данните, които бяха събрани за находищата са недостатъчни за да се
направи цялостната им верификация.
За находището в ПУ Белица ЛР.II.3.2.01 (местн. Динков дол) е отбелязано като
стопански значимо и през 2015 г., като експлоатационните запаси възлизат на 533 кг
стрък и 692 кг корени, а разрешеното за събиране количество е 373 кг стрък и 484 кг
корен. Резултатите показват, че експлоатационните запаси в находището са намалели
над 7 пъти в сравнение с 2005-2006 година. Подобна е тенденцията и за находището в
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ПУ Бели Искър - ЛР.VII.4.2.01. (местн. Алиница), където експлоатационните запаси са
38 кг стрък и 56 кг корени, а разрешеното количество е 26 кг стрък и 19.7 кг корени.
Сравнителният анализ показва, че тук експлоатационните запаси са намалели с повече
от 5 пъти. В

находището в ПУ Боровец - ЛР.VI.6.2.01 (кантона на Я и К)

сукцесионните процеси са довели до силно намаляване проективното покритие на вида
от 50% на 5-6%, което прави находището стопански неефективно.
Копривата е антропофит, който се развива на нитрифицирани почви в места с активна
селскостопанска дейност (отглеждане на животни). Тази дейност в последните години е
силно ограничена в границите на парка., което е довело в находищата да проникне
тревна и горска растителност, които подтискат развитието на копривата и тя отпада от
растителните съобщества.
Очертаната тенденция в Устройствен проект 2006 на този ресурс с течение на времето
да намалява и да се замени с естествена тревна и горска растителност в парка е вече
факт. Това налага изваждането на копривата, като стопански значим ресурс,
който може да се събира на територията на НП Рила.
2.3. Инвентаризация и картиране на находища на видове лечебни растения под
специален режим съгласно чл.55 от ЗЛР
При изготвянето на Устройствен проект (2005) не са били установени видовете къпина,
мечо грозде и лечебна иглика включени в работното задание на проекта. При активните
теренни изследвания проведени през 2015 година във връзка с актуализирането на
Устройствения проект също не бяха намерени стопански значими находища от
посочените видове. Лечебна иглика бе открита на много места в парка, но с единични
екземпляри или на малки групи, което показва, че тук вида не формира стопански
значими находища. Получените резултати ни дават основание да предложим тези три
вида да отпаднат от следващи ресурсни изследвания провеждани на територията на НП
Рила.
Комплексът от видове шапиче (Alchemilla vulgaris complex) е под специален режим на
опазване и ползване. За цялата страна се определят ежегодни допустими за събиране
количества въз основа на събрана информация за наличен стопански ресурс.
При изследването проведено през 2015 година на територията на НП Рила са посетени
15 находища. От тях 14 находища са изследвани при изготвянето на Устройствен
проект (2006). Констатирано бе изчезването на 5 находища. В някои случаи това е
причинено от свличане на терените след поройни дъждове /ПУ Якоруда -деривацията на
18

Янчова река/, а в други от пресъхването на потоци / ПУ Бели Искър – м.Горна Алиница/

и реки в следствие на водохващания. В ПУ Боровец е установено ново находище.
Общата площ на потвърдените находища е 10 ха, проективно покритие на вида в тях е
между 5 и 35%. Броят им по участъци е както следва: ПУ Боровец – 4 (4.2 ха), ПУ
Говедарци – 4 (1,7 ха), ПУ Белово – 1 (2 ха), ПУ Якоруда – 2 (1,1 ха), ПУ Благоевград –
2 (1 ха), ПУ Белица – 1 (2 ха), ПУ Бели Искър – 1 (0,05 ха), ПУ Дупница – 1 (0,8 ха).
Поради природозащитния статут на видовете от комплекса, при теренните изследвания
през 2015 година не бяха определени експлоатационните запаси. При проведената
верификация на находищата е установено, че в посочените паркови участъци
състоянието им е добро, средното проективното покритие на шапичето е над 10%
и експлоатационните им запаси могат да бъдат използвани за стопански цели.
3. ОСНОВНИ ЗАПЛАХИ ЗА НАХОДИЩАТА НА ПРОУЧЕНИТЕ ЛЕЧЕБНИ
РАСТЕНИЯ И ТЕХНИТЕ РЕСУРСИ
3.1. Заплахи с антропогенен характер
 Основната заплаха общо за всички лечебни растения обект на събиране на
територията на парка е не спазването на правилата разписани в нормативните
документи регламентиращи ползването на естествените ресурси от лечебни
растения в страната. При не спазване на сроковете за събиране на съответната
билка, съобразно с екологичните и биологични характеристики на видовете,
както и разписаните правила и норми се нарушава нормалното развитие на
популациите. Това от своя страна води до отмиране на части от популацията,
промяна в проективното покритие и жизненото състояние на вида и намаляване
на ресурсите.
 Друга много важна причина са водохващанията, при което се променя водния
режим на планинските потоци и реки, край които са разположени популации на
стопански ценни видове. При съвременното затопляне на климата, промяната на
водния ток се отразява негативно на развитието на тези видове. Ето защо е
наложително периодично захранване на пресъхналите планински потоци в
резултат на многобройните водохващания с вода от съответните деривации.
 Много тежък проблем са и възникващите пожари, при които изгарят
популациите

на

редица

видове.

Особено

трудно

се

възстановяват

местообитанията на черната и червена боровинка. Тези видове образуват
храстчета с диаметър 1 метър в продължение на 17-20 години.
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 Сравнително слабо е влиянието на пашата в парка, тъй като говедовъдството и
овцевъдството в района на парка е ограничено.
3.2. Естествени заплахи
 Промени настъпващи в резултат на климатичните условия.
От природните фактори, влияещи отрицателно върху развитието на лечебните
растения, най-съществено влияние имат колебанията в метеорологичните
условия – късни пролетни снеговалежи, засушавания, наводнения, свлачища и
др. Дългата и тежка зима на 2015 година, обилните снеговалежи, голяма част от
които паднаха през месеците февруари и март забавиха началото на вегетацията
на растителността на територията на НП Рила. Това повлия особено негативно
върху развитието на черната боровинка. Голяма част от цветовете измръзнаха и
опадаха при късните пролетни снеговалежи в редица стопански значими
находища, което компрометира техния добив.
 Промени настъпващи в резултат на сукцесионните процеси.
Естествената

сукцесия

настъпваща

във

фитоценозите

с

участието

на

изследваните лечебни видове, води до промени в размера на техните популации,
обилие и жизненост. Така например възстановяването и сгъстяването на
смърчовите и бялмурови съобщества след проведени сечи, води да намаляване
на находищата на малината , черната и червена боровинка. Възстановяването на
коренната тревна растителност измества видове като копривата, мащерката и
жълтия кантарион. Като изключително силно конкурентен вид, само при
алпийския лапад не бе констатирано намаляване в размера на популациите му и
проективното покритие.
4. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИ
РАСТЕНИЯ
4.1. Изготвяне на нормативни документи за опазване и управление на ресурсите от
лечебни растения в НП “Рила”.
Проведените изследвания и констатираните промени в ресурсните възможности на
проучваните видове в НП Рила във връзка с изготвянето на актуализиран Устройствен
проект (2015), потвърдиха необходимостта от регулярна оценка на ресурсите от
лечебни растения, особено тези със стопанско значение.
Разработеният актуализиран Устройствен проект (2015) към раздел “Лечебни растения”
в Плана за управление на НП “Рила” дава възможност за изготвяне на планови
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документи, чрез които да се регулира годишното количество билки, както и
разрешените находища по паркови участъци, отразявайки промените настъпили в
периода 2005-2015 година. Правят се препоръки за изваждане на видове от списъка на
разрешените за събиране в парка въз основа на констатирано намаляване на
експлоатационните им запаси – коприва, къпина, както и видовете под специален
режим на ползване – мечо грозде и лечебна иглика.
При използването на наличните природни ресурси от разрешените за събиране видове
на територията на парка задължително трябва да се спазват изискванията посочени в
Наредба № 2 от 20 януари 2004 год. на МОСВ за правилата и изискванията за събиране
на билки и генетичен материал от лечебни растения:
 Експлоатацията на находищата от алпийски лапад и коприва за събиране на
корени и коренища трябва да се осъществяват през 3 години, като се
разрешават за събиране до 70% от възможния годишен добив, което
представлява оборот на добива.
 Експлоатацията на находищата на черна боровинка, червена боровинка и малина
за събиране на плодове може да се осъществява всяка година, като се разрешава
събиране до 70% от наличните експлоатационни запаси. В този случай
възможния годишен добив е равен на експлоатационния запас.
 Експлоатацията на находищата на коприва, жълт кантарион и мащерка - стрък,
както и листа от малина може да се осъществява всяка година, като се
разрешава събиране до 70% от наличните експлоатационни запаси в
находището.
Всички посочени в разработката разрешени количества за събиране на лечебни
растения са съобразени с изискванията на Наредба № 2 от 20 януари 2004 год. на
МОСВ.
Разрешени находища за събиране на растителен материал са както следва:
В списъка са посочени само верифицираните през 2015 година находища за които
данните са актуални.
За ПУ Благоевград разрешени за събиране за стопански цели са находищата:
 Алпийски лапад - ЛР.I.2.1.03; ЛР.I.2.1.05; ЛР.I.4.1.01; ЛР.I.4.1.02;
 Коприва - ЛР.I.4.2.03;
 Малина - ЛР.I.4.4.04; ЛР.I.5.4.01; ЛР.I.5.4.03;
 Жълт кантарион - ЛР.I.4.7.01; ЛР.I.4.7.02;
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 Мащерка - ЛР.I.2.8.02
За ПУ Белица разрешени за събиране за стопански цели са находищата:
 Алпийски лапад - ЛР.II.3.1.01 ; ЛР.II.3.1.04; ЛР.II.3.1.05;
 Коприва - ЛР.II.3.2.01;
 Малина - ЛР.II.1.4.01; ЛР.II.1.4.04; ЛР.II.3.4.02; ЛР.II.4.4.03;
 Черна боровинка - ЛР.II.2.6.05; ЛР.II.2.6.07; ЛР.II.3.6.06; ЛР.II.4.6.02;ЛР.II.5.6.03;
 Жълт кантарион - ЛР.II.1.7.03; ЛР.II.2.7.02; ЛР.II.3.7.01;
 Мащерка - ЛР.II.3.8.01
За ПУ Якоруда разрешени за събиране за стопански цели са находищата:
 Алпийски лапад - ЛР.III.2.1.02; ЛР.III.2.1.03; ЛР.III.3.1.04; ЛР.III.4.1.05;
ЛР.III.4.1.06; ЛР.III.4.1.07;
 Черна боровинка - ЛР.III.1.6.01; ЛР.III.2.6.03; ЛР.III.2.6.04; ЛР.III.5.6.05;
ЛР.III.5.6.07;
 Жълт кантарион - ЛР.III.3.7.01;
 Мащерка - Алпийски лапад; ЛР.III.2.8.02; ЛР.III.2.8.03
За ПУ Белово разрешени за събиране за стопански цели са находищата:
 Алпийски лапад - ЛР.IV.2.1.01; ЛР.IV.4.1.02; ЛР.IV.2.1.03;
 Малина - ЛР.IV.2.4.01; ЛР.IV.3.4.03;
 Червена боровинка - ЛР.IV.2.5.01;
 Черна боровинка - ЛР.IV.1.6.01; ЛР.IV.2.6.02; ЛР.IV.1.6.03; ЛР.IV.2.6.04;
ЛР.IV.2.6.05
 Жълт кантарион – ЛР.IV.2.7.01; ЛР.IV.4.7.02;
 Мащерка - ЛР.IV.2.8.01; ЛР.IV.4.8.02;
За ПУ Костенец разрешени за събиране за стопански цели са находищата:
 Алпийски лапад - ЛР.V.3.1.03; ЛР.V.3.1.05; ЛР.V.1.1.06; ЛР.V.2.1.07;
 Малина - ЛР.V.1.4.02;
 Червена боровинка - ЛР.V.2.5.01;
 Черна боровинка - ЛР.V.2.6.01; ЛР.V.3.6.02; ЛР.V.1.6.03;
 Жълт кантарион - ЛР.V.2.7.01
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За ПУ Боровец разрешени за събиране за стопански цели са находищата:
 Алпийски лапад - ЛР.VI.5.1.02; ЛР.VI.5.1.03; ЛР.VI.2.1.05;
 Коприва - ЛР.VI.6.2.01;
 Малина - ЛР.VI.4.4.01; ЛР.VI.5.4.02; ЛР.VI.6.4.04;
 Червена боровинка - ЛР.VI.4.5.01; ЛР.VI.5.5.03;
 Черна боровинка - ЛР.VI.3.6.02; ЛР.VI.4.6.03; ЛР.VI.2.6.04; ЛР.VI.5.6.06;
 Жълт кантарион - ЛР.VI.4.7.02; ЛР.VI.5.7.03; ЛР.VI.5.7.04; ЛР.VI.2.7.05
За ПУ Бели Искър разрешени за събиране за стопански цели са находища:
 Коприва - ЛР.VII.4.2.01;
 Малина - ЛР.VII.4.4. 01;
 Жълт кантарион - ЛР.VII.1.7.01; ЛР.VII.4.7.02;
 Мащерка - ЛР.VII.4.8.01
За ПУ Дупница разрешени за събиране за стопански цели са находища:
 Алпийски лапад - ЛР.IX.1.1.01; ЛР.IX.1.1.02; ЛР.IX.1.1.03; ЛР.IX.1.1.04;
 Червена боровинка - ЛР.IX.2.5.01;
 Черна боровинка - ЛР.IX.1.6.01; ЛР.IX.2.6.02;
 Жълт кантарион - ЛР.IX.1.7.01; ЛР.IX.7.7.02
За ПУ Говедарци разрешени за събиране за стопански цели са находища:
 Алпийски лапад - ЛР.VIII .4.1.01; ЛР.VIII .3.1.02; ЛР.VIII .1.1.03; ЛР.VIII .3.1.05;
 Малина - ЛР.VIII .4.4.01;
 Червена боровинка - ЛР.VIII .1.5.01;
 Черна боровинка - ЛР.VIII .4.6.01; ЛР.VIII .3.6.02; ЛР.VIII .1.6.03; ЛР.VIII .3.6.04;
 ЛР.VIII .1.6.05;
 Жълт кантарион - ЛР.VIII .4.7.01; ЛР.VIII .3.7.02; ЛР.VIII .1.7.03; ЛР.VIII .4.7.04;
ЛР.VIII.1.7.06;
 Мащерка - ЛР.VIII .1.8.01
Получените резултати представени в текстове, бланки и таблици в актуализирания
Устройствен проект (2015) са добра основа Дирекцията на НП “Рила” да продължи
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воденето на дългосрочни наблюдения. Съвременните резултати показват, че част от
видовете трябва да се извадят от списъка за ресурсна оценка и наблюдение поради
ограничените им експлоатационни запаси.
С цел ефективното прилагане на природозащитните действия е необходимо да се
засили охраната по време на събирателните кампании. Да се подобри взаимодействието
на контролните органи от ПУ с изкупвателните пунктове.
4.2. Обучение и образование
Въпреки, че в последните години значително се повиши информираността на
билкоберачите и билкозаготвителите и се подобриха подходите при събирането на
лечебни растения от природа е необходимо да се поддържа добро ниво на
информационна обезпеченост на хората от местните общности с основните нормативни
документи. С цел своевременното прилагане на тези нормативни документи е
необходимо Дирекцията на парка да организира образователна програма по опазване и
използване на ресурсите на лечебни растения, с което ще осигури информирани и
добре подготвени берачи спазващи изискванията на Закона за лечебните растения.
Преди началото на всяка кампания по събиране на билки своевременно да се изготви и
оповести информация за допустимите количества, срокове и райони за събиране.
4.3. Мониторингови изследвания
Получените резултати при настоящото изследване потвърдиха необходимостта от
дългосрочни наблюдения за оценка състоянието на популациите на лечебните растения
и техните ресурси. Провеждането на ежегодни фенологични наблюдения в постоянни
пробни площадки осигурява възможност да се определи началната дата за започване на
кампанията за събиране на билки и допустимите количества за събиране. Това налага
продължаване на мониторинга от страна на парковите служители върху популациите на
стопански значими и събирани на територията на парка лечебни видове, като черната
боровинка, малината и червената боровинка. Изготвянето на годишните планове за
ползването на техните ресурси да се съобразяват с биологичните особености на
видовете и ресурсната характеристика на находищата.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Посочените данни в актуализирания Устройствен проект на лечебните растения
(2015) отразяват съвременното състояние на естествените ресурси на 11 вида
лечебни растения на територията на НП “Рила”. Резултатите очертават
настъпилите промени и тенденциите в ресурсните възможности на видовете за
период

2005-2015 година. Установено е, че от предложените за стопанско

ползване видове с най-добри ресурсни възможности са четири вида – черна
боровинка, алпийски лапад, жълт кантарион и малина. Правилното им
използване, чрез спазването на предложените режими и норми, не представлява
заплаха за

ресурсите, репродуктивните им възможности и състоянието на

местообитанията. На базата на изготвената ресурсна характеристика за
находищата от изследваните видове лечебни растения в отделните паркови
участъци са посочени режимите и нормите за ползване.
 За останалите видове – мащерка, червена боровинка и коприва, при
направените проучвания не се установиха значителни експлоатационни запаси.
Подобни резултати са посочени и в Устройствен проект (2006).
 Сукцесионните процеси протичащи в растителните съобщества, са довели до
промяна в популациите на някои видове - малината, жълтия кантарион,
мащерката и копривата и до намаляване площта, проективното покритие и
обилието им.
 При

алпийският

лапад,

който

е

силно

конкурентно

способен

вид,

експлоатационните запаси остават стабилни.
 От данните посочени в Устройствен проект (2006) става ясно, че по време на
тогава проведеното проучване три вид – къпина, мечо грозде и лечебни иглика
не са изследвани поради незначителните им стопански ресурси. По същата
причина други 2 вида са преместени от групата за стопанско ползване към
групата за лично ползване - червена боровинка и коприва. Данни за ресурсните
възможности на посочените видове са потвърдени и при настоящото проучване.
 Разработеният актуализиран Устройствен проект (2015) осигурява опазването и
управлението на запасите на лечебните растения разрешени за събиране за
стопански цели и лични нужди при запазване на екологичното равновесие.
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 С цел регулираното ползване на богатото видово разнообразие от лечебни
растения в НП Рила в дългосрочен план е необходимо прилагането на
аналитичен подход с цел изключването на видове с недостатъчни ресурсни
възможности и такива, които не представляват стопански интерес. В тази връзка
предлагаме алпийския лапад, вид с устойчиви ресурсни възможности на
територията на парка да отпадне от списъка на видовете за ресурсна оценка.
Няма данни на територията на парка лапада да се събира за стопански цели.
Предлагаме също да отпаднат къпината и копривата, както и видовете под
специален режим на ползване - мечото грозде и лечебна иглика, за които не са
установени достатъчни експлоатационни запаси.
 Предлагаме да бъде изготвена концепция, която да осигури разработването на
нов Устройствен проект на лечебните растения в НП “Рила”. В списъка на
изследваните видове да бъдат включени само такива видове отличаващи се с
достатъчни ресурсни възможности в парка и устойчиво търсене на пазара.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

БЛАНКИ с резултати от инвентаризация и оценка на запасите в находищата на
разрешените за събиране за стопански цели и лични нужди лечебни растения в НП
„Рила“
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ТАБЛИЦИ с от инвентаризация и оценка на запасите в находищата на разрешените за
събиране за стопански цели и лични нужди лечебни растения в НП „Рила“
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