Приложение № 1.14.10.
Устройствен проект на лечебни растения и диворастящи плодове,
разрешени за събиране за стопански цели
в НП Централен Балкан

ОБЩА ЧАСТ
1. Нормативна основа, обект и териториален обхват на УП на ЛРРП
1.1 Нормативна основа за разработване на УП
Нормативното основание за разработване на Устройствен проект на лечебни
растения и диворастящи плодове разрешени за събиране за стопански цели в НП
"Централен Балкан" се съдържа в следните документи:
1. Закон за защитените територии ( Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ.
бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни
2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ.
бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., изм. ДВ. бр.28 от 1
Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г.,
изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г.) – чл. 64.
2. Закон за лечебните растения (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1
Март 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г.,
изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г.) - чл. 50, 55 и 57.
3.План за управление на НП “Централен Балкан” Раздел ІІ. Предписания, 5.0.
Програми и проекти
5.1.9
Програма за управление на ресурсите и опазване разнообразието на
лечебни растения, диворастящи плодове и гъби
- Проект – Управление на ресурсите от лечебни растения и гъби разрешени
за събиране със стопанска цел
-

Проект – Мониторинг на състоянието на популациите и ресурсите от
лечебни растения, горски плодове и гъби

5.5.2.
Програма за екологичен мониторинг
- Проект – Мониторинг на популациите и ресурсите от лечебни растения и
гъби
ПУ на парка съдържа основните компоненти на раздел “Лечебни растения”
съгласно чл.55 от Закона за лечебните растения – описание на ресурсите от лечебни
растения, идеални и оперативни цели за тяхното опазване и управление, зони, режими и
норми, в които е регламентирано ползването на ресурсите.
Идеалните и оперативни цели за опазване и управление на лечебните растения
са следните:
Дългосрочна цел 3.1.8
Да се опазва и поддържа естественото състояние и
биологичния потенциал на лечебните растения, горски плодове и гъби в парка.
Оперативни цели:



Да се инвентаризират, картират и изследват биологичните и
експлоатационни запаси на лечебните растения, горските плодове и гъбите

на територията на парка и се изготви устройствен план и годишни планове за
тяхното ползване.


Да се разработи и прилага система за наблюдение и оценка на състоянието на
биологичната и експлоатационна продуктивност на популациите от лечебни
растения, горски плодове и гъби.



Да се разработи и изпълнява образователна програма по опазването и
разумното използване на ресурсите от лечебни растения, диворастящи
плодове и гъби в парка, като в кампанията по събирането им да се допускат
добре обучени местни събирачи /на лечебни растения, диворастящи плодове
и гъби/, които да бъдат въвлечени в мониторинга на състоянието на
популациите.

Дългосрочна цел 3.1.10
Да се поддържа оптимално ниво на познания и дългосрочен
мониторинг на биоразнообразието в парка.

Оперативна цел:


Да се разработи и прилага система за екологичен мониторинг съвместно с
институциите и организациите с интерес към целите и управлението на парка.

1.2. Обект и териториален обхват на УП
Обект на УП са лечебните растения и диворастящи плодове, разрешени за
събиране за стопански цели, съгласно приложение № 26 от ПУ на НП ”Централен
Балкан”. В Приложение № 3 на РЗ са записани 8 обекта. Фактически на проучване
подлежат десет таксона, тъй като в Приложение № 4 т. 1 на РЗ са посочени Hypericum
sp. (жълт и петнист кантарион) и Juniperus sp. (обикновена и сибирска хвойна). Общият
брой на растителните таксони и разрешените за събиране използваеми части от тях,
обект на УП, са посочени в Таблица № 1.
Таблица № 1. Растителни видове и използваеми части от тях обект на УП
Таксон
№ от
Прил. Българско име
№ 26

Латинско име

Използваема
част

Лечебни растения
1
2
3
4
5
7

8
9

Черна боровинка
Червена боровинка
Миши уши
Мащерка
Малина
Жълт кантарион
Петнист кантарион

Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Hieracium pilosella
Thymus sp.
Rubus idaeus
Hypericum perforatum
Hypericum maculatuy
Диворастящи плодове
Обикновена хвойна
Juniperus communis
Сибирска хвойна
Juniperus sibirica
Шипка
Rosa sp. diversa

Плод
Плод
Стрък
Стрък
Плод
Стрък
Стрък
Плод
Плод
Плод

Териториалният обхват на УП се формира от площите на Многофункционалната
зона и зона Ограничено човешко въздействие и възлиза общо на 51 463.32 ha. Поради
локализацията на стопански значимите находища на ЛРРП в безлесната зона и в редки
случаи на горна граница на гората прилагането на УП е свързано с площ от 25 217.09
ha.

НП “Централен Балкан”
Гори
(hа)

Безлесна
зона (hа)

Общо
(hа)

ОЧВ

3 644.44

9 951.94

13 596.38

Многофункционална зона

22 601.79

15 265.15

37 866.94

Обща площ на парка

44 000.80

27 668.70

71 669.50

2. Срокове, етапи и методика за изработване на УП
Конкурсът за обществена поръчка беше проведен през март (Писмо на ДНП
“Централен Балкан” № 91-00-9/16.03.2004), а реалното изпълнение започна от
31.07.2004, след финансовото обезпечаване от страна на Възложителя. В резултат на
това се наложи промяна в графика за изпълнение на проекта, който беше представен в
конкурсната документация. Работният колектив прецени, че при наличието на забавяне,
най-коректно по отношение на фенологията на обектите и естеството на работата, е
теренните проучвания за инвентаризация да се извършат през месец юли на 2005 г.,
оценката на запасите през периода юли – септември, а крайните продукти по договора
да се изготвят и представят за обсъждане, проверка и приемане от Възложителя в края
на месец октомври 2006.
Работата по изработване на УП е изпълнена на два етапа и съответните
дейности, както следва:
Първи етап:
1.

Анализиране и актуализиране на наличните хорологични данни и информация за
ресурсите в литературни източници, хербарни колекции, лични данни и др.;

2.

Разработване на стандартни оперативни процедури и протокол за теренните
проучвания за инвентаризация на находищата и картиране;

3.

Теренни проучвания за инвентаризация и картиране на находищата на лечебните
растения и диворастящи плодове и подбор на потенциални постоянни пробни
площи за оценка на запасите.

4.

Камерална обработка на събраната информация от теренните изследвания;

5.

Нанасяне на информация в базата данни;

6.

Обработка на събраните GPS координати, георефериране в координатна система
1970, дигитализиране и въвеждане на полигоните в ГИС, изчисляване на площите
на всяко находище;

7.

Обработване и изготвяне на цифрови модели на находищата като площни обекти и
на комплектоване на базата данни;

8.

Изработване на тематични карти за лечебните растения в мащаб 1:25 000 с
нанесени находищата на видовете на основата на карта Зониране от ПУ.

Втори етап:
1.

Категоризиране на инвентаризираните находища според приложените в
Заданието предварителни критерии за стопанска ценност и определяне на
находищата за провеждане на оценка на запасите;

2.

Разработване на стандартни оперативни процедури и протокол за теренните
проучвания по оценка на запасите съгласно формата на Заданието и
методическите указания, посочени в “Методика определения запасов
лекарственных растений”;

3.

Теренни проучвания за оценка на запасите;

4.

Камерална обработка на събраната информация от теренните изследвания;

5.

Обобщаване на данните за запасите по видове, паркови участъци и за целия парк
Изготвяне на препоръки за мерки за опазване и управление на ресурсите

Нанасяне на информация в базата данни за управлението на ресурсите от лечебни
растения;
Водещи документи при изработването на УП са Работното задание, Работната
програма и “Методика определения запасов лекарственных растений”.(Шретер и др.
1986). В случаите, при които се налага промяна или допълнения в някои от условията в
РЗ са направени необходимите коментари и пояснения. “Методика определения запасов
лекарственных растений” е използвана в превод, направен за целите на
проект ”Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж”, финансиран
от ААМР.
В подготвителната фаза е извършен анализ и актуализация на наличните
хорологични данни за видовете, обект на проекта, отнасящи се до територията на
Централна Стара планина. За целта са използвани литературни източници, данни от
хорологичната картотека на Института по ботаника и наличните хербариумни колекции
в Института по ботаника и катедрата по ботаника на СУ “Св. Климент Охридски”.
Данните са представени в Приложение №1. Този тип данни са ориентировъчни, в
повечето случаи събирани отдавна, свързани са с остаряла и неизползвана топонимия
или се отнасят до по-големи части от Централния дял на Стара планина, напр.
Тетевенска планина, Калоферска планина и др.
Друг важен масив от данни, който беше използван при проектиране на
инвентаризацията на стопански значимите находища е таблицата с хорологични данни,
изготвена в рамките на проект ОБРИР. В нея са събрани данни от литературата и
информация от парковите служители. Таблицата е част от предоставената база данни за
лечебните растения в НП ”Централен Балкан”, разработена по проект ОБРИР.
Информацията от парковата охрана е събрана по предварително изготвено задание,
6.

след което е обобщена от експерти с хорологичната информация за изследваните
видове, съдържаща се в актуални публикации – Мешинев и др. 1999, Евстатиева,
Хардалова 1999, Евстатиева, Виткова 2000, Гусев и др. 2000. Този вид информация има
висока стойност за ориентировъчното разположение на основните находища –
топонимия и топография. Поради окомерното измерване на площите на находищата
данните от тези публикации са използвани предпазливо, само за информация, като се
отчита важността на този параметър при определяне на запасите от полезна биомаса.
Използван е също така слоя <Черна боровинка> от ГИС, в който са нанесени като
площни обекти находищата на черна боровинка, картирани и изследвани по време на
проект ОБРИР.
За теренните изследвания беше използван следният картен материал – стопански
топографски карти в мащаб 1:25 000 от картния фонд на Института по ботаника при
БАН и карти на горския фонд с нанесени находищата на ЛРРП, предоставени от ДНП.
За ефективно и коректно провеждане на теренните изследвания е проведен
подготвителен стартиращ семинар на работния колектив и е разработена бланка за
теренни изследвания, съобразена с изискванията на РЗ (Приложение № 2).
За таксономична основа при висшите растения са възприети стандартните за
страната източници – Флора на НР България – БАН и “Определител на висшите
растения в България” – БАН. Консервационно значимите висши растения са оценявани
по списъка в ПУ, а консервационно значимите природни местообитания съгласно
“Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България
(2005).
За регистриране на местоположението на СЗН и ППП са използвани 12-канални
GPS приемници Garmin GPS III и Garmin GPS Map 60CS.
Проблематично се оказва организирането на информацията в частта, отнасяща се
до посочване на конкретни местности. Липсва стандартен списък и карта на
местностите в парковата територия, както и слой в ГИС за границите на охранителните
участъци. Използвани са топоними от топографските карти в мащаб 1:25 000.
Маршрутите за проучване на терена са проектирани въз основа на данни за
наличието на находища със стопанско значение, които провизорно попадат в нормите
на предварителните критерии в РЗ. Бяха посетени, както райони през които минават
черни пътища и туристически пътеки, така и изключително трудно достъпни – Южните
склонове на вр. Юмрука, м. Старопланинско конче – м. “Портите” – м. “Въртопа”, вр.
Зелениковец, м. “Гърмящата гора” и др. В процеса на проучването се изясни, че за два
вида – миши уши и мащерка, заложената норма за площ и проективно покритие е почти
неприложима, поради екобиологични, фитоценотични и популационни особености и е
практически невъзможно да се изпълнят изискванията за проективно покритие над 15%
и площ над или приблизително 5 hа. Поради ограничените си конкурентни
възможности тези два вида трудно достигат до ролята на доминанти във фитоценозите.
Обичайно се проявяват като асектатори (съпътстващи видове) и рядко като
субдоминанти. Този факт е документиран и в изследванията на Мешинев и др. (2000) –
по специално вж. картируема единица №34 Формация на Thymus vandasii.
Отношение към пригодността на предварителните критерии – предложената рамка
включва четири критерия, от които три се отнасят до екобиологични и популационни
характеристики и един, който е свързан с инфрастуктурата в парка. Четири вида –
черна боровинка, червена боровинка, сибирска хвойна и малина са сред основните
едификатори и доминанти в растителната покривка на субалпийския пояс на планината
и потенциално отговарят на критериите.

Потенциалните пробни площи за оценка на запасите са залагани в представителни
и най-достъпни участъци на находищата, съгласно изискванията на РЗ и установената
практика (Гусев и др. 2003). Измерването на запасите е направено съгласно “Методика
определения запасов лекарственных растений”(Шретер и др. 1986). За определяне на
добива са използвани методите на отчетните площадки, на моделните екземпляри и на
проективното покритие. Методът на отчетните площадки е използван за определяне
запасите от жълт кантарион, хвойна, мащерка и миши уши, методът на проективното
покритие е използван при определяне на добивите от черна и червена боровинка, а
методът на моделните екземпляри за определяне на добивите при малина и шипка.
Резултатите са статистически обработени. Използвани са електронни везни (до 2 kg и
точност до 1 gr), рулетки, квадрат мрежа с площ 0.25 m2, трасиращи въжета, хартиени и
найлонови пликове.
Направен е редизайн на предоставената от ДП база данни, поради наличието на
съществени недостатъци в нейната структура. Добавени са: таблица за връзки между
находища и консервационно значими видове; таблица за връзки между находища и
характерни видове в съобществото; индексно поле за идентифициране на находищата;
таблици за таксономията на видовете; подчинени форми на главните форми за
въвеждане и редактиране на информация. Изградени са връзки между таблиците за
контрол върху интегритета на данните, които са визуализирани в специално изготвен
отчет с име <Relationships for NPCB medicine plants>, съдържащ се в самата база данни.
Информацията в таблица <Информация Вид> бе редактирана така, че да отразява
правилно таксономичната принадлежност на видовете, събирани като билки. Поради
липса на информация за границите на охранителните участъци и непредоставена такава
от ДНП, навсякъде в базата данни находищата бяха отнесени към условен охранителен
участък №39.
Конвертирането на данните от WGS 84 в координатна система 1970 е направено в
Института по космически изследвания на БАН.
Обработването и изготвянето на цифрови модели на находищата като площни
обекти е направено с програма Autodesk Map 3D 2005 във формат .dwg 2000, съвместим
с AutoCAD LDD. За по-удобна работа е направено групиране на слоевете в ГИС както е
показано на Фиг. 1. В съответствие с РЗ, находищата на видовете са в отделни слоеве,
указани с името на всеки вид (вж. Таблица 2).
Тематичните карти за лечебните растения в мащаб 1:25 000 са изготвени при спазване
на РЗ, като са нанесени находищата на видовете на основата на карта Зониране от ПУ
Таблица 2. Слоеве добавени в ГИС на парка.
№ от пр.
26
1
1
1

Растителен вид

Име на слоя

Тип обекти

черна боровинка
черна боровинка
черна боровинка

Черна_боровинка_2005
Черна_боровинка_ПП_2005
Черна_боровинка_ПП_2005_Label_ID

затворени полилинии
точки
текст

2
2
2

червена боровинка
червена боровинка
червена боровинка

Червена_боровинка_2005
Червена_боровинка_ПП_2005
Червена_боровинка_ПП_2005_Label_ID

затворени полилинии
точки
текст

3
3
3

миши уши
миши уши
миши уши

Миши_уши_2005
Миши_уши_ПП_2005
Миши_уши_ПП_2005_Label_ID

затворени полилинии
точки
текст

4
4
4

мащерка
мащерка
мащерка

Мащерка_2005
Мащерка_ПП_2005
Мащерка_ПП_2005_Label_ID

затворени полилинии
точки
текст

5
5
5

малина
малина
малина

Малина_2005
Малина_ПП_2005
Малина_ПП_2005_Label_ID

затворени полилинии
точки
текст

7
7
7

жълт кантарион
жълт кантарион
жълт кантарион

Жълт_кантарион_2005
Жълт_кантарион_ПП_2005
Жълт_кантарион_ПП_2005_Label_ID

затворени полилинии
точки
текст

18
18
18

хвойна
хвойна
хвойна

Хвойна_2005
Хвойна_ПП_2005
Хвойна_ПП_2005_Label_ID

затворени полилинии
точки
текст

19
19
19

шипка
шипка
шипка

Шипка_2005
Шипка_ПП_2005
Шипка_ПП_2005_Label_ID

затворени полилинии
точки
текст

Фиг. 1 Групиране на слоевете в ГИС
3. Термини и дефиниции
Стандартизирани термини и дефиниции за научни и управленски цели в
областта на ресурсологията на лечебните растения в национален мащаб не са
възприети. В УП са използвани термини и дефиниции от Закона за лечебните
растения, и адаптирани дефиниции, използвани в Методика определения запасов
лекарственных растений (Шретер и др. 1986), като:


Лечебни растения са тези, които могат да бъдат използвани за получаване на
билки;























Билки - отделни морфологични растителни части или цели растения, както и
плодове и семена от тях, които в свежо или изсушено състояние са
предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на
лекарствени средства, за хранителни, козметични и технически цели;
Естествено находище - местообитание заедно с популация от диворастящи
лечебни растения;
Естествено местообитание - пространствено ограничена територия,
включваща всички компоненти на неживата и живата природа, които със
своите параметри определят условията за съществуване на природните
популации;
Условия на средата - всички фактори на неживата и живата природа,
характеризиращи местообитанието;
Популация - териториално обособена съвкупност от индивиди от един и
същи вид, които могат свободно да обменят помежду си генетичен материал;
Устойчиво ползване - ползване на лечебните растения в количества, по
начини и със средства, които не водят до трайно намаляване на генетичния
им или ресурсния потенциал и позволяват дългосрочното задоволяване на
нуждите на сегашните и бъдещите поколения;
Ресурси от лечебни растения - съвкупността от лечебни растения,
разгледани като природен продукт, използван от хората за задоволяване на
сегашни или потенциални техни нужди;
Режим на ползване на находището - система от мерки, включваща периоди
на експлоатация и покой за възстановяване на ресурсите от лечебни растения;
Приоритетни типове природни местообитания - местообитания на
приоритетни видове лечебни растения или които са определени като такива
по силата на международни споразумения, по които Република България е
страна;
Морфологични части - коренът, коренището, луковицата, грудката, стръкът,
листът и цветът на растението;
Начин на ползване - указания относно начина на събиране на билките
(изкопаване, откъсване, изрязване, обелване), използваните инструменти и
необходимите изисквания за възстановяване на находището;
Добив – количеството полезна биомаса, добивано от единица площ;
Биологичен запас – количеството полезна фитомаса, образувано от всички
(използваеми и неизползваеми) екземпляри от даден вид върху всички
подходящи или неподходящи за събиране участъци (находища);
Експлоатационен запас – количеството полезна биомаса, образувано от
всички използваеми или неизползваеми екземпляри от даден вид върху
всички подходящи за събиране участъци (находища);
Оборот на добива – период, включващ година на събиране и брой години
необходими за възстановяване на запасите от биомаса;
Възможен годишен добив - количеството полезна биомаса, което може да
бъде събирано ежегодно на дадена територия без да се нанесат щети на
стопански значимите находища.
Проективно покритие – процент площ, заета от проекцията на надземните
органи на изучаваното растение в пределите на отчетната площадка или
цялото находище

4. Еколого-биологична характеристика на лечебните и плодни видове обект на УП
В този раздел на УП е представена кратка информация за морфологичните
белези на растенията и техните екологични и биологични особености., както и цитатен
блок, включащ основни литературни източници за тези обекти.
Черна боровинка – Vaccinium myrtillus L. - сем. Пиренови (Ericaceae
Flora Europаea, v. 3, 1972, p.13; Флора на България, т. 2, 1967, стр. 821;
Флора на НР България, т. 8, 1982, стр. 296; Хорологичен атлас на
лечебните растения в България, 1995, стр. 199-200; Билкосъбиране –
ръководство за бране и първична преработка на билки, 1998, стр. 14-17
Описание. Дребно храстче, високо 10–40 сm. Стъблата силно разклонени с ръбести
тяснокрилати зелени клони. Листата опадливи, дълги 10–28 mm, широки 6–12 mm,
яйцевидни, постепенно заострени, по ръбовете силно напилени, голи, по-рядко младите
отдолу разпръснато влакнести. Цветовете единични, на къси дръжки в пазвите на
горните листа; чашката паничковидна, плитка, венчето зеленикаво или зеленикаворозо,
дълго 4.5–6 mm, кълбесто с къси езичести дялове; тичинките 8–10; прашниците на
върха със скъсен отвор, отвън с два роговидни придатъка. Плодът сферичен, в
диаметър 5–7 mm, синкаво-черна ягода с тъмночервена месеста част със силно багрещ
сок.
Екология. Расте из светли иглолистни и широколистни гори и храсталаци, по
каменисти и скални поляни, в торфища и високопланински пасища в планините от
(900) 1200 до 2900 m надм. в. Формира и вторични съобщества като едификатор и
субдоминант предимно в субалпийския пояс. Умерен мезофит.
Един от основните доминантни характерни видове в изграждането на природното
местообитание 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества (HD 9243) – 314А
Ерикоидни съобщества в субалпийския пояс от боровинки.
Биологични особености и размножаване. Цъфти през юни–юли, плодоноси през
август–септември. Кръстосано насекомоопрашвано растение, посещавано от диви
пчели за нектар и прашец. Размножава се главно вегетативно (чрез коренищни
издънки). Плодовете се разпространяват зоохорно.
Червена боровинка – Vaccinium vitis-idaea L. - сем. Пиренови (Ericaceae)
Flora Europаea, v. 3, 1972, p.13; Флора на България, т. 2, 1967, стр. 822;
Флора на НР България, т. 8, 1982, стр. 295; Хорологичен атлас на
лечебните растения в България, 1995, стр. 200-201; Билкосъбиране –
ръководство за бране и първична преработка на билки, 1998, стр. 12-14
Описание. Дребно, вечнозелено храстче, високо 5–25 cm. Стъблата с изправени и
възходящи клонки. Листата кожести – 16 mm, обратнояйцевидни или елиптични, на
върха закръглени, тъпи или плитко врязани, отдолу бледо зелени, с прозрачни
точковидни жлези. Цветовете по 3–10 в гроздовидни съцветия; чашката 4–5-делна
почти до основата; венчето бяло или бледорозово, дълго 5–8 mm, камбанковидно;

тичинките 8(10), прашниците на върха със скосен отвор, без придатъци. Плодът
сферичен, в диаметър 5–8 mm, бледо до пурпурночервена ягода.
Екология. Расте по каменисти и скални поляни и в иглолистни гори, в планините от
(700) 1000 до 2000 (2800) m надм. в. Умерен мезофит.
Биологични особености и размножаване. Цъфти през май–юли, плодоноси през юли–
септември. Кръстосано насекомоопрашвано растение, посещавано от диви пчели за
нектар и прашец. Размножава се главно вегетативно (чрез коренищни издънки).
Плодовете се ядат от птиците, които разсейват семената (ендозоохория).
Малина – Rubus idaeus L. - сем. Розоцветни (Rosaceae)
Flora Europаea, v. 2, 1968, p.10; Флора на България, т. 1, 1966, стр. 529;
Флора на НР България, т. 5, 1973, стр. 41; Хорологичен атлас на
лечебните растения в България, 1995, стр. 165-166; Билкосъбиране –
ръководство за бране и първична преработка на билки, 1998, стр. 215
Описание. Полухраст с изправени вдървенели стъбла, високи 100–160 cm, задебелени,
с тъмночервени шипчета. Листата последователни, тройни или перести с 5–7 листчета,
отгоре зелени, голи, отдолу прилепнало сребристо напластени, прилистниците
нишковидни, сраснали в основата с листната дръжка. Съцветията малоцветни,
гроздовидни, облистени, разположени в пазвите на горните листа на двегодишните
клонки, чашелистчетата при плода извити назад, венчелистчетата дълги 5–6 mm, бели;
тичинките белезникави, почти равни на стълбчетата; яйчниците пепелявосиви,
напластени. Сборният плод червен, рядко жълт, костилковите плодчета лесно се
отделят от изпъкналото и кухо цветно легло.
Екология. Расте из храсталаци и като подлес в широколистни и иглолистни (предимно
борови и белмурови) гори, а понякога образува самостоятелни съобщества на
територията на сечища, ветровали, пожарища, край пътища и др. Разпространено из
цялата страна от предпланините до високите части на планините между 400 и 2200 m
надм. в.
Биологични особености и размножаване. Цъфти през май – юли, плодоноси през юли
– август. Размножава се предимно вегетативно (чрез коренови издънки), но и семенно.
Индивидите са много жизненоспособни и с висок размножителен потенциал.
Жълт кантарион – Hypericum perforatum L. - сем. Звъникови (Hypericaceae)
Flora Europаea, v. 2, 1968, p.269; Флора на България, т. 2, 1967, стр. 720;
Флора на НР България, т. 4, 1970, стр. 260-261; Хорологичен атлас на
лечебните растения в България, 1995, стр. 110-111; Билкосъбиране –
ръководство за бране и първична преработка на билки, 1998, стр. 112
Описание Многогодишно тревисто растение с хоризонтално, пълзящо коренище.
Стъблата изправени или в основата си възходящи, високи 20–100 cm, кръгли или

двуръбести, голи. Листата дълги 5–20 mm, широки 2–15 mm, приседнали, линейни,
линейноелиптични или яйцевидни, със слабо видими жилки и многобройни прозрачни
повърхности и редки черни жлези. Съцветията дълги 5–20 cm и широки 3–10 cm,
щитовидни метлици; цветовете в диаметър 10–35 mm, от жълти до оранжеви;
чашелистчетата 2–3 пъти по-къси от венчелистчетата; венчелистчетата дълги 10–16
mm, елиптични или елиптичнояйцевидни, по ръба с черни точковидни жлези.
Тичинките многобройни, събрани в 3 снопчета. Плодът яйцевидна, 3-гнездна
многосеменна кутийка.
Екология Расте по сухи тревисти, каменисти и храсталачни местообитания, в
разредени гори и сечища, по необработваеми места, край пътища, като елемент на
естествената растителност от морското равнище докъм 2000 m надм. в. Среща се в
различни съобщества.
Светлолюбив ксерофит – ксеромезофит. Участва в съобществата като автохтонен
асектатор, несвързан тясно с едификаторите.
Биологични особености и размножаване. Цъфти през май – август, плодоноси през
юли – октомври и е кръстосаноопрашвано растение. Цветовете му се посещават от
различни ципокрили насекоми, които извършват опрашването. Размножава се чрез
семена и вегетативно (чрез коренищни издънки).
Обикновена шипка – Rosa canina L. s. l. - сем. Розоцветни (Rosaceae)
Flora Europаea, v. 2, 1968, p.29; Флора на България, т. 1, 1966, стр. 556;
Флора на НР България, т. 5, 1973, стр. 126; Хорологичен атлас на
лечебните растения в България, 1995, стр. 163-164; Билкосъбиране –
ръководство за бране и първична преработка на билки, 1998, стр. 356
Описание. Храст, висок 1,5–3 (7) m с дъговидно извити клони. Кората зелена или
червеникава, обикновено без синкав налеп. Шиповете сърповидно извити или понякога
липсват. Листата дълги 7–9 cm, перести с (5) 7 (9) елиптични листчета; прилистниците
по ръба жилесторесничести. Цветовете в диаметър 4–6 cm, единични или по 3–5 в
съцветие; цветните дръжки равни на хипантия или двойно по-дълги, голи, по-рядко с
жлезисти груби власинки, чашелистчетата широколанцетни, след прецъфтяване
обърнати назад и прилегнали към хипантия, рано опадващи, венчелистчетата бели,
бледорозови или понякога яркорозови; стълбчетата събрани в конична или сферична
влакнеста главичка. Плодовете несъщински ("шипки") от разрасналото се цветно легло,
дълги 2–2,5 cm, от широкояйцевидни до сферични, рядко с груби жлезисти власинки,
ярко или светлочервени с многобройни същински плодчета-орехчета, покрити с
многобройни власинки.
Екология. Расте из храсталаци, тревисти терени, покрай речни тераси, край потоци, по
синурите, из пустеещите селскостопански земи, в покрайнините на горите и др.
Разпространено в равнините от крайбрежието на морето докъм 2000 м надм. в.
Биологични особености и размножаване. Цъфти през май – юни непосредствено след
разлистването. Плодовете остават върху храстите почти цяла зима и служейки за храна

на птиците, биват пренасяни и разпространявани. Шипката е с изключителна
жизненост и огромна репродуктивна активност.
Сибирска хвойна – Juniperus sibirica Burgsd. - сем. Кипарисови (Cupressaceae)
Флора на НР България, т. 1, 1963, стр. 173; J. communis subsp. nana
Syme, Flora Europаea, v. 1, 1964, p. 38; J. communis var. nana (Willd.)
Loud., Флора на България, т. 1, 1963, стр. 173; Хорологичен атлас на
лечебните растения в България, 1995, стр. 114-115; Билкосъбиране –
ръководство за бране и първична преработка на билки, 1998, стр. 334
Описание. Вечнозелен двудомен, рядко еднодомен храст, родствено близък с
обикновената хвойна. Нисък храст със стелещи се по земята клонки с къси
междувъзлия. Листата дребни, 4–8 х 1–2 mm, силно извити и прилегнали към клонките,
отгоре жлебовидни и с ясна бяла ивица в средата. Галбулите в диаметър 7–8 mm,
синкаво-черни; семената в тях по 3, на гърба мрежесто набръчкани.
Екология. Среща се по сухи, каменисти и скалисти места от 1500 до 2900 m надм. в. в
най-високите планини. По скални терени формира първични, но по-често обширни
вторични съобщества, предимно в субалпийския пояс.
Биологични особености и размножаване. Цъфти през май – юни, а "плодчетата"
узряват на следващата година. Размножава се чрез семена с ниска кълняемост.
Жизнеността на семената се повишава, след като преминат през храносмилателния
тракт на някои птици.
Обикновена хвойна – Juniperus communis L. - сем. Кипарисови (Cupressaceae)
Flora Europаea, v. 1, 1964, p. 38; Флора на България, т. 1, 1966, стр. 39;
Флора на НР България, т. 1, 1963, стр. 170; Хорологичен атлас на
лечебните растения в България, 1995, стр. 113-114; Билкосъбиране –
ръководство за бране и първична преработка на билки, 1998, стр.
Описание. Вечнозелен двудомен, рядко еднодомен храст, висок 1–3 m, с изправени или
разположени по повърхността на почвата клони. Листата дълги 4–16 mm и широки 1–2
mm, седящи, твърди, линейношиловидно заострени, бодливи, от долната страна
тъпокиловидни, а от горната леко вдлъбнати или плоски с бяла ивица в средата.
Мъжките цветове събрани в приседнали класчета, жълтеникави, разположени в края на
клонките по едно в пазвите на листата; женските шишарки многобройни,
продълговатояйцевидни, бледозелени, по 1–3 в пазвите на листата на младите клонки.
След оплождане разрасналите плодолисти образуват зелени "плодчета" (галбули),
узряващи на втората година, със синкаво-черна окраска с восъчен налеп.
Екология. Расте в предпланините и планините в цялата страна от 500 до 1800 m надм.
в. Обикновено се среща в подлеса на широколистни и смесени, по-рядко и иглолистни
(главно бялборови, черборови) гори, на мястото на деградирали гори и сечища, като
често образува и самостоятелни вторични съобщества по открити, каменисти терени и
по бреговете на реките. Расте предимно върху местообитания с умерено влажни почви.

Биологични особености и размножаване. Цъфти през пролетта, а "плодчетата"
узряват на втората есен. Размножава се чрез семена, които имат ниска кълняемост и
покълнват едва .като преминат през храносмилателния тракт на някои птици.
Миши уши – Hieracium pilosella L. - сем. Сложноцветни (Asteraceae)
Flora Europаea, v. 4, 1976, p. 368; Флора на България, т. 2, 1967, стр. 1183;
Хорологичен атлас на лечебните растения в България, 1995, стр. 107108; Билкосъбиране – ръководство за бране и първична преработка на
билки, 1998, стр. 299
Описание. Многодишно тревисто растение, високо (5) 10–30 (50) cm. Коренището
късо, вертикално, с дълги пълзящи надземни издънки с дребни листчета, понякога на
края с цветоносна кошничка. Листата в приосновни розетки, обратноланцетни,
лопатовидни или елиптични; дълги 1–12 cm и широки 0,5–2,0 cm, отгоре и по ръба
зелени, разсеяно до гъсто простовлакнести, рядко със звездовидни власинки; отдолу
сиво-бели, гъсто звездовидно влакнести. Кошничките единични, на върха на дълги 5–30
(50) cm дръжки, излизащи от листната розетка, с гъсти звездовидни и прости или и с
жлезисти власинки. Обвивните листчета в няколко реда, линейноланцетни, островърхи,
с къси, бледи и възчерни, прости и звездовидни власинки или само с къси жлезисти
власинки или със смесени власинки. Цветовете езичести, сярножълти, често с червена
ивица отдолу. Плодосемките цилиндрични, на върха отсечени с десетина надлъжни
ребра; хвърчилката от неравни, жълтеникавобели трошливи власинки.
Екология. Расте из планински ливади и храсталаци, по необработваеми места и
изоставени ниви като елемент от естествената растителност в планините, от (800) 1000
докъм 2000 m надм. в. Среща се в разредени съобщества на Pinus nigra, P. sylvestris, P.
peuce, P. heldreichii, Picea abies, Fagus sylvatica, но най-често в тревните формации на
Agrostis capillaris, Nardus stricta и др. По-рядко се среща вторично като заплевелител на
културни площи (предимно окопни култури).
Светлолюбив мезофит. Участва в естествената растителност като автохтонен асектатор,
несвързан тясно с едификаторите.
Биологични особености и размножаване. Цъфти през юли – август, плодоноси през
август – октомври и е кръстосано насекомоопрашвано растение. В редица
местонаходища без опрашване и оплождане се развиват фертилни плодосемки
(апомиксис). Размножаването е вегатативно (надземни издънки) и семенно (полово и
безполово).
Мащерка - Thymus sp. diversa
Flora Europаea, v. 3, 1972, p. 176; Флора на България, т. 2, 1967, стр. 929;
Флора на НР България, т. 1, 1963, стр. 288; Билкосъбиране –
ръководство за бране и първична преработка на билки, 1998, стр. 217.
Описание. Дребни полухрастчета или многогодишни тревисти растения, вдървенели
най-малко в основата, формиращи сбити или рехави туфи. Стъблата са разклонени от

основата, пълзящи, приповдигащи се или изправени, четириръбести. Листата са
срещуположни, приседнали или с дръжки, прости, целокрайни, с плосък извит или
силно задебелен ръб, голи или влакнести, с точковидни жлези, винаги без прилистници.
Цветовете са в прешлени по 2 до много, събрани в главести или прекъснато
класовидни, връхни съцветия. Чашката е ясно двуустна; тръбицата е звънчевидна, 10 до
13 жилки; горната устна е разперена или извита с три зъбеца; долната устна е с два
шиловидни, ресничести, извити зъбци. Венчето е пурпурно, червеновиолетово до
розово или белезникаво, неясно двуустно; горната устна е врязана, а долната дълбоко
триделна. Тичинките са 4, стърчащи извън венчето. Плодът се разпада на 4
едносеменни орехчета с яйцевидна или елипсоидна форма.
Екология. Расте по сухи скалисти и припечни места, из храсталаци и пасища,
предимно в планините. Разпространено из цялата страна докъм 2000 m надморска
височина.
Биологични особености и размножаване. Цъфти юли август, плодоноси септември.
Опрашва се от насекоми. Размножава се семенно и вегетативно чрез коренищни
издънки.

СПEЦИАЛНА ЧАСТ
1. Характеристика на лечебните растения и диворастящи плодове по паркови
участъци
В УП са идентифицирани и охарактеризирани общо 53 находища и определени 55
пробни площи на проучваните растителни видове. В Таблица 3 са посочени броя на
находищата и пробните площи за всеки отделен вид. В 29 от находищата не са
установени консервационно значими видове.
Таблица 3. Брой на находищата и пробните площи, идентифицирани в УП
№ от
приложение 26
1
2
3
4
5
7
18
19

Растителен вид

Брой находища

Брой пробни площи

черна боровинка
червена боровинка
миши уши
мащерка
малина
жълт кантарион
хвойна
шипка

30
6
1
2
5
2
6
1

31
6
1
2
6
2
6
1

Обобщените таблици за находищата със стопанско значение, потенциалните пробни
площи и заплахите са представени в Приложение № 3.

ПУ ТЕТЕВЕН
Вид: Черна боровинка (Vaccinium myrtillus)

Описание на находищата:
Находище: № 1.39.1.1
Охранителен участък: – Костина
Местност: Равна река. Граници: деретата в горната част към изворите на река Равна
река.
Обща площ: 268.1 hа.
Надморската височина е 1840 m, изложение югозапад, наклон 40°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, влажна.
Растителността е съставена от ерикоидни съобщества с доминиране на сибирска хвойна
(Juniperus sibirica), връшняк (Bruckenthalia spiculifolia)
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), храсталачна светлика (Luzula
luzuloides).
Основни съпътстващи видове: петниста звъника (Hypericum maculatum), рехавоцветна
камбанка (Campanula sparsa), същинско еньовче (Galium verum).
Консервационно значими видове: старопланински див копър (Meum athamanticum)
Консервационно значими хабитати: няма.
Находището е трудно достъпно.
Заплахи и ограничения: паша, събиране на билки и горски плодове, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 26% и висока жизненост. Находището е в
отлично състояние.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

47

26

44.304.53

Находище № 1.39.1.2
Охранителен участък –..........
Местност: Коджаюрт. Границите: на юг – главното било, на запад – Патьовско дере, на
изток – дерето на Костина река, на север – горната граница на гората.
Обща площ: 118.8 hа.
Надморската височина е 1850 m, изложение североизток, наклон 25°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, суха.
Растителността е съставена от субалпийски съобщества с доминиране на сибирска
хвойна (Juniperus sibirica), къртъл (Nardus stricta), мощна власатка (Festuca valida ),
връшняк (Bruckenthalia spiculifolia) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa).
Основни съпътстващи видове: петниста звъника (Hypericum maculatum),
жлезистолистен равнец (Achillea distans), горски вейник (Calamagrostis arundinacea),
старопланински див копър (Meum athamanticum).
Консервационно значими видове: старопланински див копър (Meum athamanticum)
Консервационно значими хабитати: 6230 Богати на видове къртълови съобщества на
силикатен терен в планините и 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества.
Находището е трудно достъпно.
Заплахи и ограничения: паша, събиране на билки и горски плодове, ерозия.

Черната боровинка има проективно покритие 17% и висока жизненост. Находището е в
добро състояние.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

46

17

68.307.00

Оценка на запасите от черна боровинка в ПУ Тетевен
Находище
№

Местност

1.39.1.1

Равна
река
Коджа
юрт

1.39.1.2

Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

26

268.1

44.304.53

9444.32

1

9444.32

17

118.8

68.307.00

6450.84

1

6450.84

Общо:

15895.16

ПУ ТРОЯН
Вид: Черна боровинка (Vaccinium myrtillus)
Описание на находищата:
Находище № 2.39.1.1
Охранителен участък – ..........
Местност: западни склонове на рида "Дебели дял". Граници: запад – западен инициален
поток но р. Жидов дол., изток – източен инициален поток на р. Жидов дол, на север –
билото при вр. Амбарица, юг – горната граница на гората.
Обща площ: 131.7 ha.
Надморската височина е 1900 m, изложение запад, наклон 35°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), балканска власатка (Festuca balcanica).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), синя боровинка (Vaccinium
uliginosum), черна боровинка (Vaccinium myrtillus), червена власатка (Festuca rubra).
Основни съпътстващи видове: къртъл (Nardus stricta), храсталачна светлика (Luzula
luzuloides), петниста звъника (Hypericum maculatum), скален карамфил (Dianthus
petraeus), рехавоцветна камбанка (Campanula sparsa).
Консервационно значими видове: балканска фитеума (Phyteuma confusum), балканска
власатка (Festuca balcanica), българска горчивка(Gentianella bulgarica).
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества.
Находището не е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, сукцесия, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 25% и средна жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:

№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

57

25

29.703.10

Находище № 2.39.1.2
Охранителен участък – Беклемето.
Местност: Връх Лепенят. Границите се очертават от билото в района на върха и
деретата на притоците на река Черни Осъм.
Обща площ 132.9 ha.
Надморската височина е 1685 m, изложение запад, наклон 25°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска, храстово-тревна – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa).
Субдоминанти: мащерка (Thymus sp.), обикновена полевица (Agrostis capillaris),
червена власатка (Festuca rubra), връшняк (Bruckenthalia spiculifolia).
Основни съпътстващи видове: петниста звъника (Hypericum maculatum), рехавоцветна
камбанка (Campanula sparsa), жлезистолистен равнец (Achillea distans), обикновено
кървавиче (Bistorta major), храсталачна светлика (Luzula luzuloides), козя брада (Rumex
acetosella).
Консервационно значими видове: липсват.
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества и
6230 Богати на видове къртълови съобщества на силикатен терен в планините.
Находището е достъпно с превозно средство по добре отъпкан планински път –
Беклемето – заслон Орлово гнездо – вр. Лепенят.
Заплахи и ограничения: паша, отъпкване, събиране на билки, пожари и ерозия. Черната
боровинка има проективно покритие 18% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро, но през 2005 година бе наблюдавано слабо плодоносене.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

30

18

25.252.60

Оценка на запасите от черна боровинка в ПУ Троян
Находище
№

Местност

2.39.1.1

западни
склонове
на рида
"Дебели
дял"
Връх
Лепенят

2.39.1.2

Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

25

131.7

29.703.10

3094.95

1

3094.95

18

132.9

25.252.60

2664.65

1

2664.65

Общо:

5759.60

ПУ СТОКИТЕ
Вид: Черна боровинка (Vaccinium myrtillus)
Описание на находищата:
Находище № 3.39.1.1
Охранителен участък - ........
Местност: Връх Ботев (лятната пътека за х. Плевен). Границите се очертават от билото
в района на върха и горната граница на резервата “Северен Джендем”.
Обща площ: 108.7 ha.
Надморската височина е 2045 m, изложение запад, наклон 30°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е алпийска, тревна – съобщества с доминиране на триделна дзука
(Juncus trifidus) и къртъл (Nardus stricta).
Субдоминанти: бролова власатка (Festuca airoides), лечебна звъника (Hypericum
perforatum) и алпийска ливадина (Poa alpina).
Основни съпътстващи видове: обикновено кървавиче (Bistorta major), горски вейник
(Calamagrostis arundinacea), планинска камбанка (Campanula alpina), планинска
рунянка (Hieracium alpicola), дребнолистен карамфил (Dianthus microlepis).
Консервационно значими видове: балканска фитеума (Phyteuma confusum), жълта
тинтява (Gentiana lutea), петниста тинтява (Gentiana punctata ), планински минзухар
(Crocus veluchaensis), нарцисова съсенка (Anemone narcissiflora).
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества,
6150 Силикатни алпийски и бореални съобщества и 6230 Богати на видове къртълови
съобщества на силикатен терен в планините.
Находището не е достъпно с превозно средство. Заплахи и ограничения: паша,
отъпкване, събиране на билки, пожари и ерозия. Черната боровинка има проективно
покритие 25% и средна жизненост. Състоянието на находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

21

25

32.493.41

Оценка на запасите от черна боровинка в ПУ Стоките
Находище
№

Местност

3.39.1.1

край
лятната
пътека
между х.
Плевен и
вр. Ботев

Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

25

108.7

32.493.41

2791.41

1

2791.41

Вид: Мащерка (Thymus sp.)

Описание на находищата:
Находище № 3.39.4.1
Охранителен участък – .........
Местност: на 1,5 км източно от х. Тъжа, южно от пътя х. Тъжа – кв. Острец. Граници:
на север по западните склонове на рида Вълча могила, на изток – горната граница на
гората, на запад – до паметника.
Обща площ: 1.4 ha.
Надморската височина е 1608 m, изложение запад, наклон 30°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, суха.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на главест
зановец (Chamaecytisus supinus), черна боровинка (Vaccinium myrtillus) и сибирска
хвойна (Juniperus sibirica).
Субдоминанти: храсталачна светлика (Luzula luzuloides), прещип (Chamaespartium
sagittale).
Основни съпътстващи видове: планински ацинос (Acinos alpinus), горски вейник
(Calamagrostis arundinacea), дълголистен лопен (Verbascum longifolium), козя брада
(Rumex acetosella), лечебно великденче (Veronica officinalis), червена боровинка
(Vaccinium vitis-idaea).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: няма.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: събиране на билки и горски плодове, паша, утъпкване, ерозия.
Мащерката има проективно покритие 12% и средна жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

17

12

415.9026.50

Оценка на запасите от мащерка в ПУ Стоките
Находище
№

Местност

3.39.4.1

източно
от х.
Тъжа,
южно от
пътя х.
Тъжа –
кв.
Острец

Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

12

1.4

415.9026.50

508.06

3

127

Вид: Обикновена и сибирска хвойна (Juniperus communis et Juniperus sibirica)

Описание на находищата:
Находище № 3.39.18.1
Охранителен участък – ..........
Местност: Връх Вълчи връх. Граници: север – южните склонове вр. Зелениковец, на
юг – главното било, на изток - Пожар дере, на запад – Русалийски проход .
Обща площ: 3.8 ha.
Надморската височина е 1667 m, изложение североизток, наклон 20°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
обикновена хвойна (Juniperus communis), черна боровинка (Vaccinium myrtillus),
къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa).
Субдоминанти: храсталачна светлика (Luzula luzuloides), дъбовогорски спореж (Senecio
nemorensis), скален карамфил (Dianthus petraeus).
Основни съпътстващи видове: малина (Rubus idaeus), петниста звъника (Hypericum
maculatum), обикновено кървавиче (Bistorta major), светла власатка (Festuca xanthina),
червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea), обикновена полевица (Agrostis capillaris),
планинска върбовка (Epilobium montanum).
Консервационно значими видове: мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi).
Консервационно значими хабитати: няма.
Находището не е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, утъпкване, събиране на билки и плодове, ерозия.
Сибирската хвойна има проективно покритие 70% и висока жизненост. Състоянието на
находището е отлично.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

14

70

276.5092.20

Оценка на запасите от сибирска хвойна в ПУ Стоките
Находище
№

Местност

3.39.18.1

Връх
Вълчи
връх

Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

70

3.8

276.5092.20

350

1

350

ПУ ТЪЖА
Вид: Черна боровинка (Vaccinium myrtillus)
Описание на находищата:
Находище № 4.39.1.1
Охранителен участък – .........

Местност: Над пътя х. Тъжа – м. Русалиите. Границите се очертават от билото в района
на вр. Юрушка грамада на север и от Видимското пръскало на юг. От изток и запад
находището се ограничава от споменатия черен път.
Обща площ 41.8 ha.
Надморската височина е 1769 m, изложение изток, наклон 35°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), балканска власатка (Festuca balcanica) и къртъл
(Nardus stricta).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa) и триделна дзука (Juncus
trifidus).
Основни съпътстващи видове: главест лен (Linum capitatum), обикновена миризливка
(Anthoxanthum odoratum), петниста звъника (Hypericum maculatum), мащерка (Thymus
sp.), високопланински див магданоз (Ligusticum mutellina).
Консервационно значими видове: старопланински див копър (Meum athamanticum),
жълта тинтява (Gentiana lutea), жълт крем (Lilium jankae), балканска власатка (Festuca
balcanica), старопланинска теменуга (Viola balcanica), едерово пропадниче (Pedicularis
orthanta).
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества и
6230 Богати на видове къртълови съобщества на силикатен терен в планините.
Находището е достъпно с превозно средство по камионен път от х. Тъжа за вр. Ботев.
Заплахи и ограничения: утъпкване, събиране на билки и плодове, паша и ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 35% и висока жизненост. Състоянието на
находището е отлично.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

2, 3

35

37.133.98

Находище № 4.39.1.2
Охранителен участък – .........
Местност: Под връх Триглав. Границите се очертават от билото над пътя за вр. Голям
Кадемлия и дерето на Кадемлийска река.
Обща площ: 230.6 ha.
Надморската височина е 2107 m, изложение запад, наклон 20°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е алпийска тревна – съобщества с доминиране на качулата гъжва
(Sesleria comosa) и триделна дзука (Juncus trifidus).
Субдоминанти: извита острица (Carex curvula) и къдрава овесица (Lerchenfeldia
flexuosa).
Основни съпътстващи видове: планинска камбанка (Campanula alpina), паричколистно
великденче (Veronica bellidioides), карпатски спореж (Senecio abrotanifolius
ssp.carpathicus), синя боровинка (Vaccinium uliginosum) и тройнолистно прозорче
(Potentila ternata).

Консервационно значими: старопланински див копър (Meum athamanticum).
Консервационно значими хабитати: 6150 Силикатни алпийски бореални тревни
съобщества, 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества и 6230 Богати на видове
къртълови съобщества на силикатен терен в планините.
Находището е достъпно с превозно средство по стабилизиран камионен път от с. Тъжа
– м. Смесите и от кв. Острец – х. Тъжа – м. Смесите – Триглав.
Заплахи и ограничения: паша, събиране на билки и плодове, паша и ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 18% и средна жизненост. Състоянието на
находището е лошо – над 50% от възрастните екземпляри са неплодоносящи.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

19

18

14.851.55

Оценка на запасите от черна боровинка в ПУ Тъжа
Находище
№

Местност

4.39.1.1

Над пътя
х. Тъжа –
м.
Русалиите
Под връх
Триглав

4.39.1.2

Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

35

41.8

37.133.98

1219.30

1

1219.30

18

230.6

14.851.55

2709.55

1

2709.55

Общо:

3928.85

Вид: Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea)
Описание на находищата:
Находище № 4.39.2.1
Охранителен участък – .............
Местност: югоизточните склонове на вр. Марагидик. Граници: на запад – острите
скали, на изток – туристическата пътека х. Тъжа – вр. Ботев, на север – вр. Марагидик,
на юг – черният път.
Обща площ: 11.3 ha.
Надморската височина е 1790 m, изложение североизток, наклон 20°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, камениста, суха.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea), връшняк (Bruckenthalia spiculifolia).
Субдоминанти: черна боровинка (Vaccinium myrtillus), къдрава овесица (Lerchenfeldia
flexuosa).
Основни съпътстващи видове: мащерка (Thymus sp.), главест лен (Linum capitatum),
петниста звъника (Hypericum maculatum).
Консервационно значими видове: нарцисова съсенка (Anemone narcissiflora), карпатски
спореж (Senecio abrotanifolius ssp.carpathicus), балканска фитеума (Phyteuma confusum),

старопланински див копър (Meum athamanticum), червеникав дебелец (Sempervivum
erythraeum).
Консервационно значими хабитати: 6150- силикатни алпийски и бореални тревни
съобщества, 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, утъпкване,събиране на билки, пожари.
Червената боровинка има проективно покритие 35% и висока жизненост. Състоянието
на находището е отлично.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

9

35

63.9011.10

Находище № 4.39.2.2
Охранителен участък – .............
Местност: Западните склонове на вр. Вълча могила. Граници: на запад – склоновета на
вр. Зелениковец, на изток – западните склонове на вр. Вълча могила, на север – горната
граница на гората, на юг – главното било.
Обща площ: 19.8 hа.
Надморската височина е 1665 m, изложение югоизток, наклон 20°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, суха.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), връшняк (Bruckenthalia spiculifolia).
Субдоминанти: черна боровинка (Vaccinium myrtillus), къдрава овесица (Lerchenfeldia
flexuosa), храсталачна светлика (Luzula luzuloides).
Основни съпътстващи видове: ниска жълтуга(Genista depressa), реповиднокорениста
метличина (Centaurea napulifera), обикновено кървавиче (Bistorta major), миши уши
(Hieracium pilosella), скален карамфил (Dianthus petraeus), горски вейник
(Calamagrostis arundinacea).
Консервационно значими видове: жълта тинтява (Gentiana lutea).
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества.
Находището е достъпно без превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, утъпкване, ерозия.
Червената боровинка има проективно покритие 40% и висока жизненост. Състоянието
на находището е отлично.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

16

40

57.5111.99

Оценка на запасите от червена боровинка в ПУ Тъжа
Находище
№

Местност

4.39.2.1

югоизточните

Средно
проективно
покритие
[%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

35

11.3

63.9011.10

471.20

1

471.20

4.39.2.2

склонове на
вр.
Марагидик
Западните
склонове на
вр. Вълча
могила

40

19.8

57.5111.99

663.89

1

Общо:

663.89

1135.09

Вид: Малина (Rubus idaeus)
Описание на находищата:
Находище № 4.39.5.1
Охранителен участък – .........
Местност: В ляво от пътя х. Тъжа – Русалиите в района на Преслапа. Граници: на север
и запад – пътят за вр. Ботев, на юг – дерето на Пенчовска река, на изток – горната
граница на гората.
Обща площ: 68.3 ha.
Надморската височина е 1732 m, изложение юг, наклон 35°,основната скала е силикат.
Почвата е планинско-ливадна, влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
обикновена хвойна (Juniperus communis), храсталачна светлика (Luzula luzuloides),
дъбовогорски спореж (Senecio nemorensis), храсталачна светлика (Luzula luzuloides).
Субдоминанти: обикновено кървавиче (Bistorta major), планинска върбовка (Epilobium
montanum).
Основни съпътстващи видове: петниста звъника (Hypericum maculatum), лечебно
великденче (Veronica officinalis), къртъл (Nardus stricta), планински ацинос (Acinos
alpinus), връшняк (Bruckenthalia spiculifolia), чемерика (Veratrum lobelianum).
Консервационно значими видове: старопланинска теменуга (Viola balcanica), балканска
власатка (Festuca balcanica), жълт крем (Lilium jankae), жълта тинтява (Gentiana lutea).
Консервационно значими хабитати: няма.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, утъпкване, ерозия.
Малината има проективно покритие 35% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

4, 6

35



Находище № 4.39.5.2
Охранителен участък – .........
В ляво от пътя над х. Тъжа в долината на потока. Граници: на изток – района на х.
Тъжа, на север – подножието на вр. Русалка, на запад – границата на резервата Северен
Джендем, на юг – дерето при горната граница на гората.
Обща площ: 23.9 ha.

Надморската височина е 1698 m, изложение юг, наклон 40°,основната скала е силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
обикновена хвойна (Juniperus communis), дъбовогорски спореж (Senecio nemorensis).
Субдоминанти: планинска върбовка (Epilobium montanum), храсталачна светлика
(Luzula luzuloides).
Основни съпътстващи видове: чемерика (Veratrum lobelianum), главест лен (Linum
capitatum), горско прозорче (Potentilla erecta).
Консервационно значими видове: старопланинска теменуга (Viola balcanica), балканска
власатка (Festuca balcanica), жълт крем (Lilium jankae), ахтарово шапиче (Alchemilla
achtarowii), панчичева пищялка (Angelica pancicii).
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: ерозия, утъпкване, събиране на билки.
Малината има проективно покритие 25% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

5

25



Находище № 4.39.5.3
Охранителен участък – .........
Местност - вр. Зелениковец. Граници: на север и запад – билото при вр. Зелениковец,
на изток – горната граница на гората и на юг – Пожар дере.
Обща площ: 11.9 ha.
Надморската височина е 1617 m, изложение запад, наклон 25°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
обикновена хвойна (Juniperus communis), черна боровинка (Vaccinium myrtillus), тревна
звездица (Stellaria graminea).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), храсталачна светлика (Luzula
luzuloides), дъбовогорски спореж (Senecio nemorensis).
Основни съпътстващи видове: петниста звъника (Hypericum maculatum), обикновено
кървавиче (Bistorta major), лечебно великденче (Veronica officinalis)
трицветна теменуга (Viola tricolor).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: няма.
Находището е трудно достъпно.
Заплахи и ограничения: паша, събиране на билки, гъби и горски плодове, ерозия.
Малината има проективно покритие 40% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

15

40



Находище № 4.39.5.4
Охранителен участък – .........
Местност: Локвата под вр. Триглав. Граници: на север – пътят за Триглав, на юг и запад
– горната граница на гората, на изток – дерето на Кадемлийското пръскало.
Обща площ: 30.4 ha.
Надморската височина е 1723 m, изложение югозапад, наклон 25°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
обикновена хвойна (Juniperus communis), храсталачна светлика (Luzula luzuloides),
дъбовогорски спореж (Senecio nemorensis).
Субдоминанти: обикновено кървавиче (Bistorta major), планинска върбовка (Epilobium
montanum).
Основни съпътстващи видове: петниста звъника (Hypericum maculatum), лечебно
великденче (Veronica officinalis), планинска камбанка (Campanula alpina), планински
ацинос (Acinos alpinus).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: няма.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, утъпкване, ерозия.
Малината има проективно покритие 35% и средна жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

20

35



Оценка на запасите от малина в ПУ Тъжа
Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

между х.
Тъжа и
Русалиите
под х. Тъжа

35

68.3









25

23.9

вр.
Зелениковец
Локвата под
вр. Триглав

40

11.9













35

30.4









Находище
№

Местност

4.39.5.1

4.39.5.2
4.39.5.3
4.39.5.4

Общо:



Находищата на малина плодоносиха изключително слабо през 2005 и 2006 година. Те
формираха запаси от плод, които са без стопанско значение и не са отчетени.

Вид: Жълт и петнист кантарион (Hypericum perforatum et Hypericum maculatum)
Находище № 4.39.7.1
Охранителен участък – .........
Местност: над х. Тъжа. Граници: на север – границата на гората и дерето, на изток – х.
Тъжа, на юг – река Тъжа, на запад – черния път за Русалиите.
Обща площ 6.7 ha.
Надморската височина е 1632 m, изложение югоизток, наклон 30°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е тревисто-храстова – съобщества с доминиране на връшняк
(Bruckenthalia spiculifolia) и къртъл (Nardus stricta).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), храсталачна светлика (Luzula
luzuloides).
Основни съпътстващи видове: туфеста пластица (Deschampsia caespitosa), рехавоцветна
камбанка (Campanula sparsa), планински ацинос (Acinos alpinus).
Консервационно значими видове: жълт крем (Lilium jankae), балканска фитеума
(Phyteuma confusum), жълта тинтява (Gentiana lutea), балканска власатка (Festuca
balcanica), старопланинска теменуга (Viola balcanica).
Консервационно значими хабитати: няма.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: пожари, събиране на билки, паша, утъпкване, ерозия.
Общото проективно покритие на кантариона е 15% и е с висока жизненост.
Състоянието на находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

8

15

796.450.83

Находище № 4.39.7.2
Охранителен участък – .........
Местност: Деветте кладенци. Граници: на север – главното било, на изток, юг и запад –
горната горска граница.
Обща площ: 3.9 ha.
Надморската височина е 1603 m, изложение югоизток, наклон 15°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е тревисто-храстова – съобщества с доминиране на червена власатка
(Festuca rubra), обикновена полевица (Agrostis capillaris).
Субдоминанти: полегнало плюскавиче (Silene vulgaris), плоскосеменно великденче
(Veronica chamaedrys), змиярников лапад (Rumex arifolius).
Основни съпътстващи видове: обикновено лютиче (Ranunclus acris), обикновено
кървавиче (Bistorta major), лечебно великденче (Veronica officinalis), шапиче (Alchemilla
sp.).
Консервационно значими видове: дълголистен лопен (Verbascum longifolium ssp.
pannosum).
Консервационно значими хабитати: няма.

Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: пожари, събиране на билки и горски плодове, паша, утъпкване.
Общото проективно покритие на кантариона е 30% и е с висока жизненост.
Състоянието на находището е отлично.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

18

30

936.9059.80

Оценка на запасите от кантарион в ПУ Тъжа
Находище
№

Местност

4.39.7.1

над х.
Тъжа
Деветте
кладенци

4.39.7.2

Средно
проективно
покритие
[%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

15

6.7

796.4050.83

980.80

1

980.80

30

3.9

936.9059.80

697.70

1

697.70

Общо:

1678.50

Вид: Обикновена и сибирска хвойна (Juniperus communis et Juniperus sibirica)
Описание на находищата:
Находище № 4.39.18.1
Охранителен участък – ..........
Местност: Между х. Тъжа и м. Русалии. Граници: север – Видимското пръскало, на юг
– билото, на запад Юрушка грамада, изток – подножието на склоновете на вр.
Марагидик.
Обща площ: 45.5 ha.
Надморската височина е 1733 m, изложение изток, наклон 25°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), черна боровинка (Vaccinium myrtillus), къртъл
(Nardus stricta), черна боровинка (Vaccinium myrtillus).
Субдоминанти: червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea), храсталачна светлика (Luzula
luzuloides), петниста звъника (Hypericum maculatum).
Основни съпътстващи видове: дъбовогорски спореж (Senecio nemorensis), планинска
върбовка (Epilobium montanum), еделвайс (Antennaria dioica), планински ацинос (Acinos
alpinus), синя боровинка (Vaccinium uliginosum), дълголистен лопен (Verbascum
longifolium).
Консервационно значими видове: старопланинска теменуга (Viola balcanica), балканска
власатка (Festuca balcanica), жълт крем (Lilium jankae), жълта тинтява (Gentiana lutea).
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества,
6230 Богати на видове къртълови съобщества на силикатен терен в планините.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, утъпкване, ерозия.

Сибирската хвойна има проективно покритие 45% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

11

45

110.6046.88

Находище 4.39.18.2
Охранителен участък – ..........
Местност: В ляво от пътеката от м. Русалии към х. Тъжа. Граници: север – главното
било на планината, на юг – Пенчовска река (приток на р.Тунджа), на запад Юрушка
грамада, изток – горната границата на гората.
Обща площ: 20.8 ha.
Надморската височина е 1826 m, североизток, изток, наклон 25°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажно.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), черна боровинка (Vaccinium myrtillus) червена
власатка (Festuca rubra).
Субдоминанти: качулата гъжва (Sesleria comosa), триделна дзука (Juncus trifidus).
Основни съпътстващи видове: синя боровинка (Vaccinium uliginosum),
дъбовогорски спореж (Senecio nemorensis), планинска върбовка (Epilobium montanum).
Консервационно значими видове: старопланинска теменуга (Viola balcanica), балканска
власатка (Festuca balcanica), жълта тинтява (Gentiana lutea).
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества,
6230 Богати на видове къртълови съобщества на силикатен терен в планините.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, утъпкване, ерозия.
Сибирската хвойна има проективно покритие 55% и висока жизненост. Състоянието на
находището е отлично.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

10

55

100.0042.60

Находище № 4.39.18.3
Охранителен участък – ...........
Местност: Склоновете над х.Тъжа. Граници: на изток – пътеката х. Тъжа - вр.
Марагидик, на запад – горна граница на гората, на север – черният път, на юг поляните над х.Тъжа.
Обща площ: 7.7 ha.
Надморската височина е 1632 m, изложение югоизток, наклон 30°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.

Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
обикновена хвойна (Juniperus communis), черна боровинка (Vaccinium myrtillus),
къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa).
Субдоминанти: връшняк (Bruckenthalia spiculifolia), синя боровинка (Vaccinium
uliginosum), мащерка (Thymus sp.).
Основни съпътстващи видове: малина (Rubus idaeus), петниста звъника (Hypericum
maculatum), светла власатка (Festuca xanthina), обикновена полевица (Agrostis
capillaris), рехавоцветна камбанка (Campanula sparsa), планински ацинос (Acinos
alpinus).
Консервационно значими видове: жълт крем (Lilium jankae).
Консервационно значими хабитати: няма.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, утъпкване, събиране на билки и плодове, ерозия.
Сибирската хвойна има проективно покритие 60% и висока жизненост. Състоянието на
находището е отлично.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

12

60

55.3019.44

Находище № 4.39.18.4
Охранителен участък – ...........
Местност: Югоизточните склонове на вр. Зелениковец. Граници: север и запад –
главното било при вр. Зелениковец, на юг - Пожар дере, на изток – горната граница на
гората.
Обща площ: 55.2 ha.
Надморската височина е 1659 m, изложение югозапад, наклон 20°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
обикновена хвойна (Juniperus communis), черна боровинка (Vaccinium myrtillus),
къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa).
Субдоминанти: храсталачна светлика (Luzula luzuloides), дъбовогорски спореж (Senecio
nemorensis).
Основни съпътстващи видове: малина (Rubus idaeus), петниста звъника (Hypericum
maculatum), обикновено кървавиче (Bistorta major), светла власатка (Festuca xanthina),
обикновена полевица (Agrostis capillaris), планинска върбовка (Epilobium montanum).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: няма.
Находището не е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, утъпкване, събиране на билки и плодове, ерозия.
Сибирската хвойна има проективно покритие 70% и висока жизненост. Състоянието на
находището е отлично.
Оценка на запасите:

№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

13

70

165.9065.32

Оценка на запасите от сибирска хвойна в ПУ Тъжа
Находище
№

Местност

4.39.18.1

Между х.
Тъжа и м.
Русалии
м. Русалии
Над х.Тъжа

4.39.18.2
4.39.18.3
4.39.18.4

Югоизточните
склонове на вр.
Зелениковец

Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатацион
ни запаси
kg

Оборот на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

45

45.5

110.6046.88

766.22

1

766.22

55
60
70

20.8
7.7
55.20

100.0042.60
55.3019.44
165.9065.32

307.84
126.43
1946.35

1
1
1

307.84
126.43
1946.35

Общо:

3146.84

ПУ КАРЛОВО
Вид: Черна боровинка (Vaccinium myrtyllus)
Описание на находищата:
Находище № 6.39.1.1
Охранителен участък – Беклемето.
Местност: Връх Лепенят.
Обща площ: 92.4 ha.
Надморската височина е 1680 m, изложение изток, наклон 25°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска, храстово-тревна – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa).
Субдоминанти: мащерка (Thymus sp.), обикновена полевица (Agrostis capillaris),
червена власатка (Festuca rubra), връшняк (Bruckenthalia spiculifolia).
Основни съпътстващи видове: петниста звъника (Hypericum maculatum), рехавоцветна
камбанка (Campanula sparsa), жлезистолистен равнец (Achillea distans), обикновено
кървавиче (Bistorta major), храсталачна светлика (Luzula luzuloides), козя брада (Rumex
acetosella).
Консервационно значими видове: липсват,
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества и
6230 Богати на видове къртълови съобщества на силикатен терен в планините.
Находището е достъпно с превозно средство по добре отъпкан планински път –
Беклемето – заслон Орлово гнездо – вр. Лепенят.
Заплахи и ограничения: паша, отъпкване, събиране на билки, пожари и ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 15% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро, но през 2005 година бе наблюдавано слабо плодоносене.

Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

31

15

25.242.63

Находище № 6.39.1.2
Охранителен участък – ..........
Местност: Връх Гердек тепе. Граници: север – вр. Гердек тепе и неговото било, на юг –
горната граница на гората, на изток и запад – източния и западния склон на върха.
Обща площ: 8.7 ha.
Надморската височина е 1672 m, изложение югозапад, наклон 20°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, суха.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea), връшняк
(Bruckenthalia spiculifolia).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), горски вейник (Calamagrostis
arundinacea), скален карамфил (Dianthus petraeus).
Основни съпътстващи видове: главест зановец (Chamaecytisus supinus), същинско
еньовче (Galium verum), същинско еньовче (Galium verum), храсталачна светлика
(Luzula luzuloides), витошки еделвайс (Antennaria dioica), планинско вятърче (Jasione
montana).
Консервационно значими видове: мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi).
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества.
Находището не е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: утъпкване, събиране на билки и плодове, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 18% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

22

18

52.6014.80

Находище № 6.39.1.3
Охранителен участък – ..........
Местност: На 2 км източно от х. Добрила. Граници: на запад – туристическа пътека
Сопот –х. Добрила – х. Амбарица, на изток – туристическа пътека Сопот – х. Добрила,
на север – Залъмското кладенче, на юг – горската граница.
Обща площ: 44.6 ha.
Надморската височина е 1758 m, изложение югозапад, наклон 25°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), храсталачна светлика (Luzula luzuloides), връшняк
(Bruckenthalia spiculifolia).

Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), ниска жълтуга(Genista
depressa).
Основни съпътстващи видове: кернеров магарешки бодил(Carduus kerneri ssp. austroorientalis), витошки еделвайс (Antennaria dioica), рехавоцветна камбанка (Campanula
sparsa).
Консервационно значими видове: старопланинска теменуга (Viola balcanica), ахтарово
шапиче (Alchemilla achtarowii).
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества.
Находището не е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, утъпкване, събиране на билки, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 25% и средна жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

26

25

47.349.72

Находище № 6.39.1.4
Охранителен участък – ..........
Местност: Водосбора на р. Лиевица, южно от вр. Амбарица. Граници: на изток –
границата на резервата Стара река, на север – централното било, на юг – Залъмското
кладенче, на запад – най-горното течение при изворите на р. Лиевица.
Обща площ: 41.6 ha.
Надморската височина е 1900 m, изложение югозапад, наклон 35°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), връшняк (Bruckenthalia spiculifolia), рунянка
(Hieracium sp.)
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), черна (Festuca sp.),
храсталачна светлика (Luzula luzuloides), къртъл (Nardus stricta).
Основни съпътстващи видове: мащерка (Thymus sp.), планинско вятърче (Jasione
montana), сребрист живовляк (Plantago argentea), лечебно великденче (Veronica
officinalis), трицветна теменуга (Viola tricolor).
Консервационно значими видове: ахтарово шапиче (Alchemilla achtarowii)
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества,
6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества и 6230 Богати на видове
къртълови съобщества на силикатен терен в планините.
Находището не е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, утъпкване, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 28% и средна жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:

№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

29

28

63.1212.96

Оценка на запасите от черна боровинка в ПУ Карлово
Находище
№

Местност

6.39.1.1

вр.
Лепенят
вр. Гердек
тепе
х. Добрила
южно под
вр.
Амбарица

6.39.1.2
6.39.1.3
6.39.1.4

Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

15

92.4

25.242.63

1846.20

1

1846.20

18

8.7

52.6014.80

269.70

1

269.70

25
28

44.6
41.6

47.349.72
63.1212.96

1244.34
1547.52

1
1

1244.34
1547.52

Общо:

4907.76

Вид: Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea)
Описание на находищата:
Находище 6.39.2.1
Охранителен участък – ..........
Местност: Връх Гердек тепе. Граници: север – вр. Гердек тепе и неговото било, на юг –
горната граница на гората, на изток и запад – източния и западния склон на върха.
Обща площ: 8.7 ha.
Надморската височина е 1672 m, изложение юг, наклон 20°,основната скала е силикат.
Почвата е планинско-ливадна, суха.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), черна боровинка (Vaccinium myrtillus),
връшняк (Bruckenthalia spiculifolia).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), горски вейник (Calamagrostis
arundinacea), скален карамфил (Dianthus petraeus).
Основни съпътстващи видове: главест зановец (Chamaecytisus supinus), същинско
еньовче (Galium verum), същинско еньовче (Galium verum), храсталачна светлика
(Luzula luzuloides), витошки еделвайс (Antennaria dioica), планинско вятърче (Jasione
montana).
Консервационно значими видове: мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi).
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества.
Находището не е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: утъпкване, събиране на билки и плодове, ерозия.
Червената боровинка има проективно покритие 15% и висока жизненост. Състоянието
на находището е добро.
Оценка на запасите:

№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

23

15

46.085.92

Находище№ 6.39.2.2
Охранителен участък – ..........
Местност: На 2 км източно от х. Добрила. Граници: на запад – туристическа пътека
Сопот –х. Добрила – х. Амбарица, на изток – туристическа пътека Сопот – х. Добрила,
на север – Залъмското кладенче, на юг – горската граница.
Обща площ: 8 ха.
Надморската височина е 1758 m, изложение югозапад, наклон 25°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), храсталачна светлика (Luzula luzuloides), връшняк
(Bruckenthalia spiculifolia).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), ниска жълтуга(Genista
depressa).
Основни съпътстващи видове: кернеров магарешки бодил(Carduus kerneri ssp. austroorientalis), витошки еделвайс (Antennaria dioica), рехавоцветна камбанка (Campanula
sparsa).
Консервационно значими видове: старопланинска теменуга (Viola balcanica), ахтарово
шапиче (Alchemilla achtarowii).
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества.
Находището не е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, утъпкване, събиране на билки и плодове, ерозия.
Червената боровинка има проективно покритие 20% и средна жизненост. Състоянието
на находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

27

20

38.406.66

Оценка на запасите от червена боровинка в ПУ Карлово
Находище
№

Местност

6.39.2.1

Връх
Гердек
тепе
2 км
източно от
х. Добрила

6.39.2.2

Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационн
и запаси
kg

Оборот на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

15

8.7

46.085.92

297.90

1

297.90

20

8.0

38.406.66

200.60

1

200.60

Общо:

498.50

Вид: Влакнеста Миши уши (Hieracium pilosella)
Описание на находищата:
Находище № 6.39.3.1
Охранителен участък – .........
Местност: На 1 км източно от х. Добрила. Граници: на запад – туристическа пътека
Сопот –х. Добрила – х. Амбарица, на изток – туристическа пътека Сопот – х. Добрила,
на север – малкият сипей, на юг – дерето под х. Добрила.
Обща площ: 3.9 ha.
Надморската височина е 1763 m, изложение югозапад, наклон 25°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, суха.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
обикновена хвойна (Juniperus sibirica), храсталачна светлика (Luzula luzuloides).
Субдоминанти: къртъл (Nardus stricta), връшняк (Bruckenthalia spiculifolia).
Основни съпътстващи видове: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), планинско
вятърче (Jasione montana), скален карамфил (Dianthus petraeus), рехавоцветна камбанка
(Campanula sparsa), козя брада (Rumex acetosella).
Консервационно значими видове: старопланинска теменуга (Viola balcanica).
Консервационно значими хабитати: няма.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: събиране на билки, утъпкване, ерозия.
Мишите уши имат проективно покритие 8% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

25

8

995.00156.6

Оценка на запасите от миши уши в ПУ Карлово
Находище
№

Местност

6.39.3.1

1 км
източно
от х.
Добрила

Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

8

3.9

995.00156.6

218.18

3

72.72

Вид: Мащерка (Thymus sp.)
Описание на находищата:
Находище № 6.39.4.1
Охранителен участък – .........
Местност: на 2,5 км източно от х. Добрила по пътеката за х. Левски. Граници: на север
– склоновете под главното било, на запад – Каптажа, на изток – десния приток на
Малката река, на юг – туристическата пътека от х. Добрила за х. Хубавец.

Обща площ: 5.8 ha.
Надморската височина е 1761 m, изложение югозапад, наклон 20°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
червена власатка (Festuca rubra), къртъл (Nardus stricta).
Субдоминанти: връшняк (Bruckenthalia spiculifolia), рунянка (Hieracium sp.)
Основни съпътстващи видове: козя брада (Rumex acetosella), планински ацинос (Acinos
alpinus), трицветна теменуга (Viola tricolor), лечебна звъника (Hypericum perforatum).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: няма.
Находището не е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: събиране на билки и горски плодове, паша, утъпкване, ерозия.
Мащерката има проективно покритие 15% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

28

15

411.7523.9

Оценка на запасите от мащерка в ПУ Карлово
Находище
№

Местност

6.39.4.1

2,5 км
източно
от х.
Добрила

Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

15

5.8

411.7523.9

2110.90

3

527.73

Вид: Обикновена и сибирска хвойна (Juniperus communis et Juniperus sibirica)
Описание на нахподищата:
Находище № 6.39.18.1
Охранителен участък – ..........
Местност: Връх Гердек тепе. Граници: север – вр. Гердек тепе и неговото било, на юг –
горната граница на гората, на изток и запад – източния и западния склон на върха.
Обща площ: 9.6 ха.
Надморската височина е 1672 m, изложение югозапад, наклон 20°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, суха.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на черна
боровинка (Vaccinium myrtillus), червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea), връшняк
(Bruckenthalia spiculifolia).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), горски вейник (Calamagrostis
arundinacea), скален карамфил (Dianthus petraeus).
Основни съпътстващи видове: главест зановец (Chamaecytisus supinus), същинско
еньовче (Galium verum), същинско еньовче (Galium verum), храсталачна светлика

(Luzula luzuloides), витошки еделвайс (Antennaria dioica), планинско вятърче (Jasione
montana).
Консервационно значими видове: мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi).
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества.
Находището не е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: утъпкване, събиране на билки и плодове, ерозия.
Сибирската хвойна има проективно покритие 45% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

24

45

276.5092.20

Оценка на запасите от обикновена и сибирска хвойна в ПУ Карлово
Находище
№

Местност

6.39.18.1

Връх
Гердек
тепе

Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

45

9.6

276.5092.20

884.16

1

884.16

ПУ КЛИСУРА
Вид: Черна боровинка (Vaccinium myrtyllus)
Описание на находищата:
Находище № 7.39.1.1
Охранителен участък – ..................
Местност: Картала. Граници: на север – под билото при вр. Картала, изток – до било
Мандреш, на юг – деретата от водосбора на р. Тополница, на запад – до билото
Джемина.
Обща площ: 55.6 ha.
Надморската височина е 1800 m, изложение югоизток, наклон 30°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е съставена от субалпийски ерикоидни съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica) и връшняк (Bruckenthalia spiculifolia).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), мощна власатка (Festuca
valida).
Основни съпътстващи видове: рехавоцветна камбанка (Campanula sparsa), прещип
(Chamaespartium sagittale).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества.
Находището е трудно достъпно.

Заплахи и ограничения: утъпкване, събиране на билки, гъби, горски плодове, пожари,
ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 20% и висока жизненост. Находището е в
добро състояние.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

41

20

60.905.80

Находище № 7.39.1.2
Охранителен участък – ..................
Местност: Секириша. Граници: на север – до около 1900 m надм. височина, изток –
пътеката от с. Антон за х. “Бенковски”, на юг – Секириш чешме, на запад – дерето на
централния инициален поток на Манина река.
Обща площ: 22.2 ha.
Надморската височина е 1800 m, изложение югоизток, наклон 40°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е съставена от субалпийски ерикоидни съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica) и връшняк (Bruckenthalia spiculifolia).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), мощна власатка (Festuca
valida).
Основни съпътстващи видове: рехавоцветна камбанка (Campanula sparsa), прещип
(Chamaespartium sagittale).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества.
Находището е трудно достъпно.
Заплахи и ограничения: утъпкване, събиране на билки, гъби, горски плодове, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 29% и висока жизненост. Находището е в
добро състояние.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

42

29

67.806.40

Находище № 7.39.1.3
Охранителен участък –
Местност: ”Голям Въртоп”. Границите се очертават на север от билото на вр. Дебели
рът, на запад от източните склонове на вр. Болуваня, на изток – западните склонове на
Старопланинското конче, на юг от горната граница на гората.
Обща площ: 11.4 ha.
Надморската височина е 1800 m, изложение югоизток, наклон 35°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.

Растителността е съставена от ерикоидни съобщества с доминиране на сибирска хвойна
(Juniperus sibirica), къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa).
Субдоминанти: връшняк (Bruckenthalia spiculifolia), мощна власатка (Festuca valida)
Основни съпътстващи видове: лечебна звъника (Hypericum perforatum) планинско
вятърче (Jasione montana), скален карамфил (Dianthus petraeus), червена боровинка
(Vaccinium vitis-idaea).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества.
Находището е достъпно с високопроходимо превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, събиране на билки и плодове, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 13% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро, но през 2005 година бе наблюдавано слабо плодоносене.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

43

13

32.5313.70

Находище № 7.39.1.4
Охранителен участък –................
Местност: Въртопа. Границите се очертават на север от главното било на планината, на
юг – от горната граница на гората, на изток – от Портите и на запад – района на
Миайлова мандра.
Обща площ: 11.5 ha.
Надморската височина е 1813 m, изложение юг, наклон 30°,основната скала е силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска, храстово-тревна – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), връшняк (Bruckenthalia spiculifolia) и мощна
власатка (Festuca valida ). Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa) и
къртъл (Nardus stricta).
Основни съпътстващи видове: петниста звъника (Hypericum maculatum), рехавоцветна
камбанка (Campanula sparsa).
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества.
Находището не е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: активна паша, утъпкване и ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 22% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

40

22

39.0316.44

Находище № 7.39.1.5
Охранителен участък –
Местност: ”Малък Въртоп”. Границите: на юг – гората, на север – под билото на изток
от вр. Братаница, на запад – хребета между Голям и Малък Въртоп.

Обща площ: 17.8 ha.
Надморската височина е 1600 m, изложение юг, наклон 20°, основната скала е силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е съставена от ерикоидни съобщества с доминиране на сибирска хвойна
(Juniperus sibirica), къртъл (Nardus stricta), мощна власатка (Festuca valida ).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), връшняк(Bruckenthalia
spiculifolia)
Основни съпътстващи видове: тройнолистно прозорче (Potentila ternata), червена
боровинка (Vaccinium vitis-idaea).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества,
6230 Богати на видове къртълови съобщества на силикатен терен в планините.
Находището е достъпно с високопроходимо превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, събиране на билки и плодове, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 20% и средна жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

44

20

42.2917.81

Находище № 7.39.1.6
Охранителен участък –
Местност: Западно от “Курника”. Границите: на юг – равното преди Въртопските
теснини, на север – главното било на изток от пресечката на пътеката Копривщица – х.
Вежен, на изток – дерето на Въртопска река, на запад – пътеката Копривщица – х.
Вежен.
Обща площ: 12.1 ha.
Надморската височина е 1800 m, изложение юг, наклон 25°, основната скала е силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е съставена от ерикоидни съобщества с доминиране на сибирска хвойна
(Juniperus sibirica), мощна власатка (Festuca valida ).
Субдоминанти: връшняк (Bruckenthalia spiculifolia), мащерка (Thymus sp.).
Основни съпътстващи видове: петниста звъника (Hypericum maculatum), планински
ацинос (Acinos alpinus), същинско еньовче (Galium verum).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества.
Находището е достъпно с високопроходимо превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, събиране на билки и горски плодове, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 28% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

45

28

70.046.67

Находище № 7.39.1.7
Охранителен участък – ..................
Местност: Въртопа. Граници: север и юг – краят на рида Козница.
Обща площ: 5.8 ha.
Надморската височина е 1500 m, изложение югоизток, наклон 20°, основната скала е
силикат.
Почвата е кафява горска, леко влажна.
Растителността е дървесна – букова гора.
Субдоминанти: черна боровинка (Vaccinium myrtyllus), храсталачна светлика (Luzula
luzuloides)
Основни съпътстващи видове бяла съсънка(Anemone nemorosa), горска ливадина (Poa
nemoralis), миризливо еньовче (Galium odoratum).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: няма
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: събиране на билки, гъби и горски плодове, други заплахи.
Черната боровинка има проективно покритие 80% и ниска жизненост. Находището е в
лошо състояние.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

55

80

35.7810.00

Находище № 7.39.1.8
Охранителен участък – Вежен
Местност: Дабково крайще. Границите: на юг – местността Говедарника, на север –
билото под вр. Вежен, на изток – каменните зъбери, на запад – дерето на река Въртопа.
Обща площ: 112.3 ha.
Надморската височина е 1800 m, изложение юг, наклон 30°, основната скала е силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е съставена от ерикоидни съобщества с доминиране на сибирска хвойна
(Juniperus sibirica), мощна власатка (Festuca valida ).
Субдоминанти: малина (Rubus idaeus), петниста звъника (Hypericum maculatum)
Основни съпътстващи видове: планинска върбовка (Epilobium montanum), рехавоцветна
камбанка (Campanula sparsa), лечебно великденче (Veronica officinalis).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества.
Находището е трудно достъпно.
Заплахи и ограничения: паша, събиране на билки и горски плодове, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 17% и средна жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

48

17

24.861.50

Находище № 7.39.1.9
Охранителен участък – ..........
Местност: Влах бунар. Граници: главното планинско било в района на вр. Каменица на
север, зимната маркировка на туристическата пътека Клисура – х. Вежен на запад и
дерето на Равна река на юг и изток.
Обща площ: 127.4 ха.
Надморската височина е 1968 m, изложение юг, наклон 30°,основната скала е силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), черна власатка (Festuca nigrescens), къртъл (Nardus
stricta).
Субдоминанти: връшняк (Bruckenthalia spiculifolia), къдрава овесица (Lerchenfeldia
flexuosa).
Основни съпътстващи видове: планинска камбанка (Campanula alpina), червено
омайниче (Geum coccineum), планинско омайниче (Geum montanum), обикновено
кървавиче (Bistorta major), рехавоцветна камбанка (Campanula sparsa).
Консервационно значими видове: старопланински див копър (Meum athamanticum)
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества и
6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества.
Находището не е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: утъпкване, събиране на билки и плодове, паша и ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 15% и средна жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

37

15

22.601.25

Находище № 7.39.1.10
Охранителен участък – Вежен.
Местност: Говедарника и Чала до Розинска мандра. Границите: на юг – дерето на Равна
река, на север – главното било, на изток – Розинска мандра, на запад – чешмата Влах
бунар.
Обща площ: 346.5 ha.
Надморската височина е 1600 m, изложение юг, наклон 15°, основната скала е силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е съставена от ерикоидни съобщества с доминиране на сибирска хвойна
(Juniperus sibirica), мощна власатка (Festuca valida ).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), червена боровинка (Vaccinium
vitis-idaea).
Основни съпътстващи видове: храсталачна светлика (Luzula luzuloides), петниста
звъника (Hypericum maculatum), шапиче (Alchemilla sp.)
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества.
Находището е трудно достъпно.

Заплахи и ограничения: паша, събиране на билки и горски плодове, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 23% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

49

23

23.731.58

Находище № 7.39.1.11
Охранителен участък – ..........
Местност: Над Скока, равното над м. Вельови черкви. Граници на север и изток –
западното дере на Равна река, на запад – зимната пътека Клисура – х. Вежен и на юг –
вр. Вельови черкви.
Обща площ: 76.9 ha.
Надморската височина е 1540 m, изложение изток, наклон 25°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), червена
власатка (Festuca rubra).
Субдоминанти: храсталачна светлика (Luzula luzuloides), връшняк (Bruckenthalia
spiculifolia).
Основни съпътстващи видове: петниста звъника (Hypericum maculatum), витошки
еделвайс (Antennaria dioica), шапиче(Alchemilla sp.), червена боровинка (Vaccinium vitisidaea).
Консервационно значими видове: мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества и
6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества.
Находището е достъпно с превозно средство с висока проходимост.
Заплахи и ограничения: утъпкване, събиране на билки и плодове, паша и ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 25% и средна жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

38

25

80.5016.20

Находище № 7.39.1.12
Охранителен участък –
Местност: Скока. Границите: на юг, север и изток – края на бялборовата гора, на запад
– черният път.
Обща площ: 6.9 ha.
Надморската височина е 1400 m, изложение юг, наклон 15 o, основната скала е силикат.
Почвата е планинско-ливадна, суха.

Растителността е съставена от ерикоидни съобщества с доминиране на сибирска хвойна
(Juniperus sibirica) и малина (Rubus idaeus). Има недобре формиран и разреден дървесен
етаж от бял бор(Pinus sylvestris).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), червена боровинка (Vaccinium
vitis-idaea).
Основни съпътстващи видове: дъбовогорски спореж (Senecio nemorensis), петниста
звъника (Hypericum maculatum).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: няма.
Находището е достъпно с кола.
Заплахи и ограничения: паша, събиране на билки и горски плодове, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 40% и висока жизненост. Състоянието на
находището е отлично.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

50

40

89.5018.00

Находище № 7.39.1.13
Охранителен участък – ..................
Местност: Юмрука. Граници: на север и изток – горна граница на гората, на юг –
границата на парка и Отбита река, на запад – до надм. височина 1500 m.
Обща площ: 8.0 ha.
Надморската височина е 1500 m, изложение югоизток, наклон 20°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е съставена от субалпийски ерикоидни съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica) и черна боровинка (Vaccinium myrtillus).
Субдоминанти: червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea), къдрава овесица
(Lerchenfeldia flexuosa).
Основни съпътстващи видове: мощна власатка (Festuca valida), петниста звъника
(Hypericum maculatum), храсталачна светлика (Luzula luzuloides).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества.
Находището е достъпно без превозно средство.
Заплахи и ограничения: утъпкване, събиране на билки и горски плодове, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 17% и средна жизненост. Находището е в
добро състояние.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

56

17

53.3117.03

Находище № 7.39.1.14
Охранителен участък – Юмрука

Местност: Чаира – на североизток от туристическата пътека Клисура – х. Ехо.
Границите се очертават от билото Ветровити преслап на север, новата чешма на запад,
горната граница на гората на изток на юг.
Обща площ: 43.1 ha.
Надморската височина е 1516 m, изложение югоизток, наклон 35°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa)
Субдоминанти: храсталачна светлика (Luzula luzuloides), връшняк (Bruckenthalia
spiculifolia).
Основни съпътстващи видове: миши уши (Hieracium pilosella), петниста звъника
(Hypericum maculatum), кръглолистна камбанка (Campanula rotundifolia),
рехавоцветна камбанка (Campanula sparsa), ягода (Fragaria vesca), планински ацинос
(Acinos alpinus), скален карамфил (Dianthus petraeus).
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества и
6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: утъпкване, събиране на билки и плодове, паша и ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 25% и средна жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

51

25

59.2318.93

Находище № 7.39.1.15
Охранителен участък –
Местност: Североизточен склон на вр. Юмрука. Границите се очертават на юг от
билото в района на вр. Юмрука и горната граница на гората в м. Карагьол.
Обща площ: 29.6 ha.
Надморската височина е 1625 m, изложение североизток, наклон 35°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е съставена от ерикоидни съобщества с доминиране на сибирска хвойна
(Juniperus sibirica), качулата гъжва (Sesleria comosa),къдрава овесица (Lerchenfeldia
flexuosa).
Субдоминанти: връшняк (Bruckenthalia spiculifolia), главест зановец (Chamaecytisus
supinus), лечебна звъника (Hypericum perforatum).
Основни съпътстващи видове: планинско вятърче (Jasione montana), скален карамфил
(Dianthus petraeus), витошки еделвайс (Antennaria dioica), прещип (Chamaespartium
sagittale).
Консервационно значими видове: мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi), ахтарово
шапиче (Alchemilla achtarowii), червеникав дебелец (Sempervivum erythraeum),
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества.
Находището не е достъпно с превозно средство.

Заплахи и ограничения: паша, събиране на билки и плодове. Естествени процеси –
ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 30% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро, но през 2005 година бе наблюдавано слабо плодоносене.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

34

30

47.3815.13

Находище № 7.39.1.16
Охранителен участък – Беклемето.
Местност: Паметник на летците. Граници: север – главното било, запад – дерето на
река Белят, изток – Балджовото, юг – черния път за Рибарица.
Обща площ: 17.3 ha.
Надморската височина е 1620 m, изложение изток, наклон 30 o, основната скала е
варовик.
Почвата е планинско-ливадна, суха.
Растителността е съставена от ерикоидни съобщества с доминиране на сибирска хвойна
(Juniperus sibirica) и връшняк (Bruckenthalia spiculifolia) и червена боровинка
(Vaccinium vitis-idaea).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), храсталачна светлика (Luzula
luzuloides).
Основни съпътстващи видове: мащерка (Thymus sp.), петниста звъника (Hypericum
maculatum), рехавоцветна камбанка (Campanula sparsa), планинска върбовка (Epilobium
montanum).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, събиране на билки и горски плодове, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 15% и средна жизненост. Находището е в
добро състояние.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

32

15

56.8524.35

Находище№ 7.39.1.17
Охранителен участък – ..................
Местност: Паметник на летците. Граници: на север – главно било, изток – Балджовото,
на юг – черния път, на запад – дерето на р. Белят.
Обща площ: 3.9 ha.
Надморската височина е 1600 m, изложение югоизток, наклон 25°, основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, суха.

Растителността е съставена от субалпийски ерикоидни съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica) и къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa).
Субдоминанти: червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea).
Основни съпътстващи видове: мащерка (Thymus sp.), великденче (Veronica chamaedrys),
петниста звъника (Hypericum maculatum), планинска върбовка (Epilobium montanum),
храсталачна светлика (Luzula luzuloides), рехавоцветна камбанка (Campanula sparsa).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, утъпкване, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 20% и средна жизненост. Находището е в
добро състояние.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

52

20

76.4018.90

Находище № 7.39.1.18
Охранителен участък – ..................
Местност: Водомера. Граници: на север – главно било, изток – Троянски проход, на юг
– Сувачарското, на запад – източните склонове на Балджова планина.
Обща площ: 92.1 ha.
Надморската височина е 1500 m, изложение юг, наклон 30°, основната скала е силикат.
Почвата е планинско-ливадна, суха.
Растителността е съставена от субалпийски ерикоидни съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), връшняк (Bruckenthalia spiculifolia) и къртъл
(Nardus stricta).
Субдоминанти: червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea), мащерка (Thymus sp.).
Основни съпътстващи видове: петниста звъника (Hypericum maculatum), лечебна
звъника (Hypericum perforatum), жлезистолистен равнец (Achillea distans), рехавоцветна
камбанка (Campanula sparsa), горско прозорче (Potentilla erecta), дъбовогорски спореж
(Senecio nemorensis), плоскосеменно великденче (Veronica chamaedrys).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества
и 6230 Богати на видове къртълови съобщества на силикатен терен в планините.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: паша, утъпкване, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 20% и средна жизненост. Находището е в
добро състояние.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

53

20

35.083.30

Находище № 7.39.1.19
Охранителен участък – Беклемето.

Местност: Балевското. Граници: север – главното било, запад – Троянски проход, изток
– пътеката за с. Христо Даново, юг – пътят Троян – Кърнаре.
Обща площ: 79.7 ha.
Надморската височина е 1450 m, изложение юг, наклон 35°, основната скала е силикат.
Почвата е планинско-ливадна, суха.
Растителността е съставена от ерикоидни съобщества с доминиране на сибирска хвойна
(Juniperus sibirica) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), храсталачна светлика (Luzula
luzuloides), мащерка (Thymus sp.).
Основни съпътстващи видове: петниста звъника (Hypericum maculatum), рехавоцветна
камбанка (Campanula sparsa), планинска върбовка (Epilobium montanum), същинско
еньовче (Galium verum).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: утъпкване, паша, събиране на билки и горски плодове, ерозия.
Черната боровинка има проективно покритие 17% и средна жизненост. Находището е в
добро състояние.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

54

17

29.703.10

Оценка на запасите от черна боровинка в ПУ Клисура
Находище
№

Местност

7.39.1.1
7.39.1.2
7.39.1.3
7.39.1.4
7.39.1.5
7.39.1.6

Картала
Секириша
Голям Въртоп
Въртопа
Малък Въртоп
Въртопа зап
от Курника
Въртопа
Дабково
крайще
Влах бунар
Говедарника и
Чала до
Розинска
мандра
Над Скока
Скока
Юмрука
Паметник на
Караджов, до
Чаира
Североизточен

7.39.1.7
7.39.1.8
7.39.1.9
7.39.1.10

7.39.1.11
7.39.1.12
7.39.1.13
7.39.1.14

7.39.1.15

Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

20
29
13
22
20
28

55.6
22.2
11.4
11.5
17.8
12.1

60.905.80
67.806.40
32.5313.70
39.0316.44
42.2917.81
70.046.67

2741.00
1221.00
58.50
70.70
118.20
686.10

1
1
1
1
1
1

2741.00
1221.00
58.50
70.70
118.20
686.10

80
17

5.8
112.3

35.7810.00
24.861.50

91.50
2454.90

1
1

91.50
2454.90

15
23

127.4
346.5

22.601.25
23.731.58

2560.70
7127.50

1
1

2560.70
7127.50

25
40
17
25

76.9
6.9
8.0
43.1

80.5016.20
89.5018.00
53.3117.03
59.2318.93

3698.90
369.20
154.00
923.20

1
1
1
1

3698.90
369.20
154.00
923.20

30

29.6

47.3815.13

508.50

1

508.50

склон на вр.
Юмрука
Беклемето,
при
Паметника на
летците
Паметник на
летците
Водомера
Балевското

7.39.1.16

7.39.1.17
7.39.1.18
7.39.1.19

15

17.3

56.8524.35

140.99

1

140.99

20

3.9

76.4018.90

150.50

1

150.50

20
17

92.1
79.7

35.083.30
29.703.10

2623.00
1885.60

1
1
Общо:

2623.00
1885.60
27583.99

Вид: Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea) - №2 от Приложение №26 на ПУ.
Използваема част – Плодове.
Описание на находищата:
Находище № 7.39.2.1
Охранителен участък –
Местност: Източен склон на вр. Юмрука. Границите се очертават на юг от билото в
района на вр. Юмрука и горната граница на гората в м. Карагьол.
Обща площ: 15.5 ha.
Надморската височина е 1625 m, изложение изток, наклон 35°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е съставена от ерикоидни съобщества с доминиране на сибирска хвойна
(Juniperus sibirica), качулата гъжва (Sesleria comosa), къдрава овесица (Lerchenfeldia
flexuosa).
Субдоминанти: връшняк (Bruckenthalia spiculifolia), главест зановец (Chamaecytisus
supinus), лечебна звъника (Hypericum perforatum).
Основни съпътстващи видове: планинско вятърче (Jasione montana), скален карамфил
(Dianthus petraeus), витошки еделвайс (Antennaria dioica), прещип (Chamaespartium
sagittale).
Консервационно значими видове: мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi), ахтарово
шапиче (Alchemilla achtarowii), червеникав дебелец (Sempervivum erythraeum),
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества.
Находището е трудно достъпно.
Заплахи и ограничения: паша, събиране на билки и плодове.
Червената боровинка има проективно покритие 25% и висока жизненост. Състоянието
на находището е добро, но през 2005 година бе наблюдавано слабо плодоносене.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

35

25

42.607.40

Находище № 7.39.2.2
Охранителен участък – ..........

Местност: Равното над м. Вельови черкви. Граници на север и изток – западното дере
на Равна река, на запад – зимната пътека Клисура – х. Вежен и на юг – вр. Вельови
черкви.
Обща площ: 29.4 ha.
Надморската височина е 1540 m, изложение изток, наклон 25°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.
Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
сибирска хвойна (Juniperus sibirica), къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), червена
власатка (Festuca rubra).
Субдоминанти: храсталачна светлика (Luzula luzuloides), връшняк (Bruckenthalia
spiculifolia).
Основни съпътстващи видове: петниста звъника (Hypericum maculatum), витошки
еделвайс (Antennaria dioica), шапиче(Alchemilla sp.).
Консервационно значими видове: мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)
Консервационно значими хабитати: 4060 Алпийски бореални ерикоидни съобщества и
6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества.
Находището е достъпно с превозно средство с висока проходимост.
Заплахи и ограничения: утъпкване, събиране на билки и плодове, паша и ерозия.
Червената боровинка има проективно покритие 12% и средна жизненост. Състоянието
на находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

39

12

38.346.66

Оценка на запасите от червена боровинка в ПУ Клисура
Находище
№

Местност

Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

7.39.2.1

Източен склон
на вр. Юмрука
м. Вельови
черкви

25

15.5

42.607.40

430

1

430

12

29.4

38.346.66

314

1

314

7.39.2.2

Общо:

Вид: Малина (Rubus idaeus)
Описание на находищата:
Находище № 7.39.5.1
Охранителен участък – Юмрука
Местност: Карагьол. Граници: на изток и на запад – дерето на р. Шиндар дере, на север
– горна граница на гората, на юг – туристическата пътека с. Розино – х. Ехо.
Обща площ: 1.8 ha.
Надморската височина е 1586 m, изложение северозапад, наклон 25°,основната скала е
силикат.
Почвата е планинско-ливадна, леко влажна.

744

Растителността е субалпийска тревисто-храстова – съобщества с доминиране на
обикновена хвойна (Juniperus communis), черна боровинка (Vaccinium myrtillus), светла
власатка (Festuca xanthina).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa), храсталачна светлика (Luzula
luzuloides).
Основни съпътстващи видове: петниста звъника (Hypericum maculatum),обикновена
полевица (Agrostis capillaris), рехавоцветна камбанка (Campanula sparsa), змиярников
лапад (Rumex arifolius), дълголистен лопен (Verbascum longifolium).
Консервационно значими видове: няма.
Консервационно значими хабитати: няма.
Находището е трудно достъпно.
Заплахи и ограничения: няма установени следи.
Малината има проективно покритие 55% и висока жизненост. Състоянието на
находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

36

55

56.56.33

Оценка на запасите от малина в ПУ Клисура
Находище
№

Местност

Средно
проективно
покритие [%]

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

7.39.5.1

Карагьол

55

1.8

56.56.33

79.2

1

79.2

Вид: Шипка (Rosa sp. div
Описание на находищата:
Находище № 7.39.19.1
Охранителен участък – .........
Местност: Дългата поляна. Граници: на север, юг и запад – до притока на Шиндар дере,
туристическата пътека с. Розино – х. Ехо.
Обща площ: 12.8 ha.
Надморската височина е 1512 m, изложение юг, наклон 15°, основната скала е силикат.
Почвата е планинско-ливадна, суха.
Растителността е тревисто-храстова – съобщества с доминиране на сибирска хвойна
(Juniperus sibirica), черна власатка (Festuca nigrescens), връшняк (Bruckenthalia
spiculifolia).
Субдоминанти: къдрава овесица (Lerchenfeldia flexuosa) и черна боровинка (Vaccinium
myrtillus).
Основни съпътстващи видове: светла самогризка (Scabiosa lucida), горско прозорче
(Potentilla erecta), голяма телчарка (Polygala major), къртъл (Nardus stricta), обикновена
полевица (Agrostis capillaris).
Консервационно значими видове: няма.

Консервационно значими хабитати: няма.
Находището е достъпно с превозно средство.
Заплахи и ограничения: пожари, събиране на билки и горски плодове, паша, утъпкване,
ерозия.
Общото проективно покритие на шипката е 3.18 екземпляра на 200 кв. метра и висока
жизненост. Състоянието на находището е добро.
Оценка на запасите:
№ ПП

Средно проективно покритие в %

Добив [kg/ha]

33

3.180.37 / 200 m2

91.026.50

Оценка на запасите от шипка в ПУ Клисура
Находище
№

Местност

Средно проективно
покритие [%]

7.39.19.1

Дългата
поляна

3.180.37 / 200
m2

Площ
ha

Добив
kg/ha

Експлоатационни
запаси
kg

Оборот
на
добива

Възможен
годишен
добив
kg

12.8

91.026.50

486.4

1

486.4

2. Оценка на запасите по паркови участъци и по видове в НП
Данните за експлоатационните запаси по видове и паркови участъци са обобщени в
Таблица 4.
Таблица 4. Експлоатационни запаси по видове и паркови участъци
Вид

черна
боровинк
а
червена
боровинк
а
миши
уши
мащерка

ПУ
Тетевен

ПУ
Троян

ПУ
Стоките

ПУ
Тъжа

15895.1
6

5759.6
0

2791.4
1

шипка

ПУ
Карлово

ПУ
Клисура

Общо за
НП

3928.8
5

4907.7
6

27583.9
9

60866.7
7

1135.0
9

498.50

744

2377.59

508.06

218.18

218.18

2110.9
0

2618.96


1678.5
0

малина
жълт
кантарио
н
хвойна

ПУ
Калофе
р

350

3146.8
4

79.2

884.16

79.2
1678.50

4381
486.4

486.4

3. Мерки за опазване и управление на ресурсите от лечебни растения и
диворастящи плодове
3.1 Мерки за опазване (периодичност на събиране, граници на ползване,
конкретни мерки по находища).
Периодичност на събиране на суровина:
Този елемент от мерките за опазване предполага спазване на период за
възстановяване след експлоатация (чл. 6 на Наредба № 2). При определянето на
периодичността са взети предвид условията поставени в Наредба № 2 от 20.01.2004 г на
МОСВ за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от
лечебни растения, както и специализираната ресурсологична литература.
Съгласно наредбата, за видовете, при които използваемата част е плод, не е
необходим период за възстановяване. В УП такива са черна и червена боровинка,
шипка, малина и хвойна. При събиране на стръкове Наредба № 2 разделя лечебните
растения в две групи. Първата група са видове, които трудно възстановяват
популациите си след събиране и продължителността на периода за възстановяване е 4
години. Втората група са видове, които лесно възстановяват ресурсите си и при тях не е
необходим период на възстановяване след събиране. Към тази група е посочен един вид
от обекта на УП – лечебна звъника или жълт кантарион.
При суровите високопланински условия, съкратен вегетационен период и
височинна граница над над 1500 м надм. в. мишите уши и мащерката могат да се
приемат като видове с по-трудно възобновяване на популацията и съответно периодът
за възстановяване да бъде определен на 3 години, съгласно “Хорологичен атлас на
лечебните растения в България” (Бондев, ред. 1995). В таблица 5 е посочен периодът за
възстановяване на популациите на ЛРРП.
Таблица 5. Период за възстановяване на ЛРРП обект на УП
Растителен вид
черна боровинка
червена боровинка
миши уши
мащерка
малина
жълт кантарион
хвойна
шипка

Период за възстановяване
1 г.
1г
3г
3 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.

При наличието на този нормативен документ определяне на периодичност на
събиране на суровина при конкретните видове и находища в контекста на РЗ трябва да
бъде решено при отчитане и на следните условия, посочени в РЗ – близост до
популации на консервационно значими видове и местообитания, достъпност на
находищата и възможност за контрол и недопускане на свръхексплоатация (събиране
на количества над възможния годишен добив).
Съгласно тези условия трябва да се изключат от годишните планове за ползване
районите над х. Тъжа, горната част на водосбора на р. Тъжа, склоновете на вр. Юрушка
грамада и вр. Марагидик и местн. Карагьол, вр. Юмрука.
В таблица 6 са представени консервационно значими видове по находища.

Таблица 6. Списък на консервационно значими видове по находища
Находище
1.39.1.1
1.39.1.2
2.39.1.1

3.39.1.1
3.39.18.1

4.39.1.1

4.39.1.2
4.39.18.1

4.39.18.2

4.39.18.3

4.39.18.4
4.39.2.1
4.39.2.2
4.39.5.1

4.39.5.2

4.39.7.1

Род
Meum
Meum
Festuca
Gentianella
Phyteuma
Anemone
Crocus
Gentiana
Phyteuma
Arctostaphylos
Festuca
Gentiana
Lilium
Meum
Pedicularis
Pedicularis
Phyteuma
Rhododendron
Viola
Meum
Festuca
Gentiana
Lilium
Viola
Festuca
Gentiana
Viola
Festuca
Gentiana
Gentiana
Lilium
Rhododendron
Viola
Arctostaphylos
Meum
Phyteuma
Sempervivum
Gentiana
Festuca
Gentiana
Lilium
Viola
Alchemilla
Angelica
Festuca
Lilium
Viola
Festuca
Gentiana
Lilium
Phyteuma
Viola

Вид
athamanticum
athamanticum
balcanica
bulgarica
confusum
narcissiflora
veluchensis
lutea
confusum
uva-ursi
balcanica
lutea
jankae
athamanticum
oederi
oederi
confusum
myrtifolium
balcanica
athamanticum
balcanica
lutea
jankae
balcanica
balcanica
lutea
balcanica
balcanica
lutea
punctata
jankae
myrtifolium
balcanica
uva-ursi
athamanticum
confusum
erythraeum
lutea
balcanica
lutea
jankae
balcanica
achtarowii
pancicii
balcanica
jankae
balcanica
balcanica
lutea
jankae
confusum
balcanica

4.39.7.2
6.39.1.2
6.39.1.3
6.39.18.1
6.39.2.1
6.39.2.2
7.39.1.11
7.39.1.15

7.39.1.3
7.39.1.9
7.39.2.1
7.39.2.2

Verbascum
Arctostaphylos
Alchemilla
Viola
Arctostaphylos
Arctostaphylos
Viola
Arctostaphylos
Alchemilla
Arctostaphylos
Sempervivum
Alchemilla
Genista
Meum
Minuartia
Meum
Alchemilla
Arctostaphylos
Sempervivum
Arctostaphylos

longifolium
uva-ursi
achtarowii
balcanica
uva-ursi
uva-ursi
balcanica
uva-ursi
mollis
uva-ursi
erythraeum
erythropoda
pilosa
athamanticum
saxifraga
athamanticum
mollis
uva-ursi
erythraeum
uva-ursi

Граници на добива:
Този елемент от мерките за опазване също е регламентиран в Наредба № 2. В
Таблица 7 е посочен максимално допустимия добив, определен като процент от
наличните в находището запаси, съгласно чл. 5 на тази наредба.
Таблица 7. Максимално допустим добив за ЛРРП обект на УП.
Растителен вид
черна боровинка
червена боровинка
миши уши
мащерка
малина
жълт кантарион
хвойна
шипка

Максимално
допустим добив
до 80%
до 80%
до 70%
до 70%
до 80%
до 70%
до 80%
до 80%

3.2. Управление на ресурсите и дейност на ДНП
Препоръки за оптимизиране на дейността на ДНП:
Съгласно ЗЗТ и ЗЛР ДНП има основни правомощия при опазването,
управлението и ползването на ЛРРП. Администрирането на ЛРРП се извършва въз
основа на УП, ресурсна оценка и годишен план за ползване и издаването на
позволителни за събиране. ДНП организира охраната и контролира ползването и
възпроизводството на ресурсите, издава позволителни за територията на парка и води
кадастър на лечебните растения на територията на НП.

Основни управленски практики, които трябва да се прилагат ежегодно са
планиране и контрол на размера на ползване въз основа на фенологични наблюдения,
оценка на запасите, мониторинг на събирането и съхраняване на събраните данни в
базата данни за управление на лечебните растения.
Основните дейности, времето за изпълнение в рамките на една календарна
година във връзка с управлението на ЛРРП, както и длъжностните лица от ДНП са
представени в Таблица 8.
Таблица 8. Основни дейности при управление на ЛРРП в НП.
Дейност
цялостно планиране
планиране на фенологични
наблюдения
срещи с партниращи
институции
стартиране на фенологичните
наблюдения
ежемесечен доклад за
фенологичните наблюдения
планиране на оценката на
запасите
Доклад за резултатите от
фенологичните наблюдения с
препоръка за периодите за
ресурсната оценка и
определена дата за начало на
събирателна кампания
Планиране на информационна
кампания
Оценка на запасите
Доклад за оценката на
запасите с предложение
находищата и количествата на
събиране.
Срещи с партниращи
институции
План за ползване на запасите
и Заповед за начална стартова
дата на кампанията
Информационни кампания

Издаване на позволителни
Наблюдение и контрол

Длъжностно лице
гл. експерт флора
гл. експерт флора и гл. инспектори на
участъци
директор на парка
гл. инспектори на участъци и служители
паркова охрана, специализирали за
провеждане на наблюдения.
гл. инспектори на участъци
експерт флора
гл. експерт флора и гл. инспектори на
участъци

експерт връзки с обществеността
експерт флора, гл. инспектори на участъци,
служители паркова охрана
експерт флора, гл. инспектори на участъци,
служители паркова охрана

директор на НП
директор на НП

експерт връзки с обществеността и експерт
флора, гл. инспектори на участъци,
служители паркова охрана
гл. инспектори на участъци, служители
паркова охрана
оперативни екипи по ПУ

Справки и Сведения за
кампанията
Обобщен доклад

гл. инспектори на участъци, служители
паркова охрана
експерт флора

Валидност на данните за запасите за всеки вид и препоръчителна схема за
тяхното актуализиране – дейност, време изпълнители:
Оценката на запасите на ЛРРП в НП Централен Балкан датира от 2001 г. и е
правена само за един от видовете – черна боровинка и само в ПУ Клисура. За
останалата част от лечебните и плодни видове това е първото измерване на запасите в
националния парк., т. е. продуктивността на полезна биомаса на локалните популации,
идентифицирани в стопански значими находища. При растителните видове, обект на
УП запасите се формират в рамките на един съкратен вегетационен период, тъй като те
са многогодишни тревисти растения, храстчета и храсти, характерни за планинските
райони на умерените ширини и обусловените от планинския климат фенология и
биопродуктивност. Локализацията на видовете ЛРРП във високопланинската зона на
парка, над 1500 m надм. в. и регистрираните метеорологични екстреми в тази зона, найвече през периодите важни за технологичната зрялост на запаса и наличие на влияние
на микроекологичните условия върху продуктивността налагат да се извършва
ежегодна оценка на запасите от ЛРРП.
За целта трябва да се въведе в работата на служителите на охраната като рутинна
практика провеждането на фенологични наблюдения на ЛРРП.
Оценката на запасите се извършва по следната схема:
1. Измерване на добива се прави в ППП на 1-2 от най-представителни СЗН за
всеки ПУ.
2. За останалите находища запасите се определят на базата на непряка
експертна оценка
Поради наличието на динамика в растителната покривка, промяна на
фитоценотичната позиция на ЛРРП и състоянието на техните находища на всеки 5
години е необходимо да се извършва цялостна оценка на СЗН ида се актуализира
информацията за тях. Оценката може да се прави от група на ДНП или от външни
експерти.
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