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БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
1.12. ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ (МЕСТООБИТАНИЯ) 
 
1.12.1.Обща класификация на екосистемите и биотопите в НП „Пирин“. Приоритетни 
за опазване местообитания. 

Съгласно Заданието за разработване на ПУ на НП “Пирин” за периода 2014-2023 г. в 
раздела Екосистеми и биотопи трябва да се актуализира, прецизира и допълни текста от 
План’04 относно природните местообитания. Да се посочат приоритетните за опазване 
местообитания, съгласно стандартния формуляр на ЗЗ „Пирин” с код BG 0000209, които да 
бъдат обект на мониторинг. 
⇒ Методичен подход за определяне на екосистемите и биотопите 
(местообитанията) 
 В ПУ на НП “Пирин” 2004-2013 г. понятията „екосистема“ и „биотоп“, са приравнени 
към понятието „хабитат“, като в съответствие със Закона за биологичното разнообразие 
вместо „хабитат“ е възприет термина „местообитание“. Описанието и картирането на 
срещащите се в парка местообитания  в План 04 е направено на базата класификацията на 
палеарктичните хабитати (Clasification of palearctic habitats: CE; Nature and environment  № 
78/96 ).  
 При разработването на ПУ на НП “Пирин” за периода 2014-2023 г. се възприема 
диференцирано съдържание на понятията „екосистема“ и „биотоп“. Екосистемата се 
разглежда като съвкупността от съобщества на различни групи организми (растения, 
животни и гъби) развиващи се на относително еднородна територия, взаимодействащи 
помежду си и с абиотичната среда, при което се осъществява определен поток на енергия и 
кръговрат на веществата. Екосистемата се възприема и като „динамичен комплекс от 
растителни, животински и микроорганизмови съобщества и тяхната нежива околна среда, 
които си взаимодействат като функционална единица със специфични взаимосвързани 
процеси и специфичен общ облик“(ЗБР) . 
 Понятието „биотоп“ са възприема като идентично на понятието „местообитание“.  
Биотопът (местообитанието) е пространствено и функционално място (екологична ниша) в 
екосистемата, което заемат популации на видове и съобщества на различни групи 
организми, т.е. биотопът представлява тяхното място (пространство) за развитие в 
екосистемата. В Закона за биологичното разнообразие природните местообитания са 
определени  като „ естествени или близки до естествените сухоземни или акваториални 
области, характеризиращи се с характерни географски, абиотични и биотични особености, 
придаващи им специфичен облик“. Местообитание на вид е районът, определен от 
специфични абиотични и биотични фактори, в който този вид се намира постоянно или 
временно в някой от стадиите на своя жизнен цикъл (ЗБР).  
 По класификацията на EUNIS на типа природно местообитание е дадено следното 
определение:  „растителни и животински съобщества като характеризиращи живата среда 
елементи, функциониращи съвместно с абиотичните фактори на средата в специфично 
равновесие“ 
 В съответствие с възприетото взаимносвързано съдържание на понятията  
„екосистема“ и „местообитание“, диференциацията на територията на НП “Пирин” по 
типове екосистеми е направено по доминиращите растителни съобщества, като при 
групиране на екосистемите е взето предвид диференциацията на местообитанията по 
субстррата  –водни, преовлажнени, сухоземни, скални. 
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1. За диагностични признаци на екосистемите от различни равнища чрез които да се 
осъществи тяхното определяне са възприети установените синтаксони по доминантния и 
флористичния подход за класификация на растителността. 
2. От доминантния подход за класификация се използват синтаксоните с ранг формация, 
група асоциации и асоциация (Бондев, 1991).  
3. От флористичния подход за класификация се използват синтаксони от различен ранг, 
които са свързани с природните местообитания включени в Приложение 1 на ЗБР 
(Ръководство за определяне на местообитанията с европейска значимост в България, 2009; 
Червена книга на РБ, том 3).  
4. За биотопи на популациите на видовете и съобществата на различни групи организми са 
възприети естествените природни местообитания от Приложение 1 на ЗБР и вторично 
преобразуваните местообитания в антропогенно формираните производни и вторични 
екосистеми. 
 
⇒ Класификация на екосистемите и биотопите 
 
Алпийски пояс 
 
Първични екосистеми 
 
1.Ацидофилни психрофитни тревни екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни 
съобщества  
EUNIS: E4.3. Кисели алпийски и субалпийски тревни съобщества 
Pal. Class. 36.324,  3 6.3941, 36.39421, 36.3943, 36.3944, 36.3945 
Бореално алпийски тревни съобщества от съюз Seslerion comosae на клас Juncetea trifidi 
 
2. Калцефилни криофитни тревни екосистеми   
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6170 Алпийски и субалпийски варовикови 
тревни съобщества 
EUNIS: E4.4 Варовити алпийски и субалпийски тревни съобщества, E4.42 Туфести 
формации от Kobresia myosuroides по скални ръбове, E4.427 Пирински оголващи се туфести 
съобщества 
Pal. Class. 36.41 – Затворени калцефилни тревни съобщества използувани като пасища, 
доминирани от туфести житни растения развиващи се върху сравнително добре развит 
почвен субстрат. Като доминанти най-често участвуват Festuca penzesii (Festuca pungens 
gr.), Sesleria coerulans, Festuca pirinensis (Festuca bosniaca ssp. Pirinensis)  
36.42 – Относително затворени острицови съобщества формирани на ветровити 
местообитания.  Като доминанти най-често участвуват Kobresia mysoroides и Carex rupestris. 
36.43 – Ксеро-термофилни  остепнени калцефилни тревни съобществ на ерозирани почви. 
Като доминанти най-често участвуват Seslera klasterski, Festucopsis sancta, Festuca dalmatica 
ssp. Stojanovii, Festuca balcanica ssp. Neicevii, Carex kitaibeliana. 
 
3. Фрагменти от тревни екосистеми на Силикатни сипеи  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР - 8110 Силикатни сипеи от планинския до 
снежния пояс 
EUNIS: H2.3. Планински силикатни сипеи в умерения пояс 
Pal. Class. – 61.1 Алпийски и северни силикатни сипеи 
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Растителните групировки се отнасят към разред Androsacetalia alpinae 
 
4. Фрагменти от тревни  екосистеми на Варовикови сипеи  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 8120 Сипеи върху варовити терени и 
калциеви шисти във високите планини  
EUNIS: H2.4. Планински варовикови до ултрабазични сипеи в умерения пояс 
Pal. Class. – 61.2 Алпийски варовикови сипеи 
Растителните групировки се отнасят към съюз Thlaspion rotundifolii и съюз Veronico-
Papaverion degenii 
 
5. Фрагменти от тревни  екосистеми на Варовикови скални склонове 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 8210 Хазмофитна растителност по 
варовикови скални склонове   
EUNIS: H.3.2 Базични и ултрабазични вътрешноконтиннтални скали 
Pal. Class. – 62.1 Вътрешни варовикови скални склонове с растителност 
62.1А121 Пирински варовикови скални склонове 
Растителните групировки се отнасят към клас Asplenietea trichomanis, разред Potentilletalia 
caulescentis, съюз Ramondion nathaliae 
 
6. Фрагменти от тревни  екосистеми на Силикатни скални склонове 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 8220 Хазмофитна растителност по силикатни 
скални склонове   
EUNIS:  H3.152 Карпато-Балкано-Родопидни силикатни скали с плюскавиче  
Pal. Class. – 62.252 Силикатни скални склонове с ендемични и реликтни видове в 
Карпатите, Стара планина и Рило-Родопския масив 
Растителните групировки се отнасят към съюз Silenion lerchenfeldianae и разред 
Androsacetalia vandelii 
 
Субалпийски пояс 
 
Първични екосистеми 
 
7.  Храстови екосистеми с преобладание на клек (Pinus mugo)  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo 
EUNIS: F2.4. Иглолистни храсталаци близо до горната граница на гората 
F2.48. Балкано-Родопидни клекови храсталаци 
Pal. Class. 31.5 – Храсталаци на ниските борове 
 
8. Хигропсихрофилни торфищни екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 7140 Преходни блата и плаващи подвижни 
торфища  
EUNIS: D2.3. Преходни блата и плаващи подвижни торфища 
Pal. Class. 54.5 – Преходни влажни зони 
Съобществата най-често се отнасят към разред Caricetalia fuscae 
 
9. Олиготрофни до мезотрофни екосистеми в планинските езера 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи 
води с растителност от типа Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea 
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EUNIS:  C1.1 Олиготрофни планински големи и малки езера, блата и локви 
Pal. Class. – 22.12 Х 22.31 –  
Водни съобщества от разред Littorelletea uniflorae в периферните части на планински езера 
 
10. Екосистеми в Дистрофни езера 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 3160 Естествени дистрофни езера  
EUNIS: C1.4. Постоянни дистрофни големи и малки езера и локви.  
Pal. Class. – 22.14 –  
Водни съобщества от разред Utricularietelia 
 
Производни екосистеми 
 
11. Алпийски и бореални храстови и ерикоидни екосистеми   
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР –  4060  Алпийски и бореални ерикоидни 
съобщества 
EUNIS: F2.2.Вечнозелени алпийски и субалпийски ерикоидни съобщества и храсталаци 
F.2.21. Алпийски ниски ерикоидни ветровити храсталаци 
F2.24. Алпийски високопланински съобщества на Empetrum и Vaccinium  
F2.29. Съобщества на Dryas octopetala 
Pal. Class: 31.4 с подтипове:  
31.41 - алпийски ерикоидни съобщества от съюз Loiselerio-Vaccinion; 
 31.43 – съобщества с преоблание на  Juniperus sibirica 
31.44 – високопланински ерикоидни съобщества доминирани от Empetrum - Vaccinium  
31.46 – съобщества на Bruckenthalia spiculifolia  
31.47 – алпийски ерикоидни съобщества от Arctostaphylos uva-ursi 
31.49 - планински съобщества от Dryas octopetela 
31.4А – ерикоидни съобщества от боровинки в субалпийския пояс доминирани най-често от 
Vaccinium myrtillus 
31.48 – високопланински съобщества от Chamaecytisus absinthioides и някои видове от род 
Genista 
 
12. Тревни екосистеми с преобладаване на картълови съобщества върху силикатни 
почви  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6230* Богати на видове картълови 
съобщества върху силикатен терен в планининте  
EUNIS: E4.318 Оро-мизийски картълови тревни съобщества 
 E4.3. Кисели алпийски и субалпийски тревни съобщества 
Pal. Class. – 36.31 – Затворени ксерофитни до мезофитни съобщества от съюз Potentillo-
Nardion 
 
13. Ацидофилни психрофитни тревни екосистеми  
По Бондев (1991) – картируема единица 8    
формации Festuceta validae, Bellardiochloeta violaceae, Agrostideta capilaris 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 62 D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни 
съобщества 
EUNIS: E4.391 Оро-Мизийски тревни съобщества на Festuca paniculata, E4.3921 Оро-
Мизийски тревни съобщества на Festuca valida, E4.3922 Балкански тревни съобщества на 
Festuca balcanica, E4.393 Оро-Мизийски тревни съобщества на Poa violacea  
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Pal. Class. – 36.391 до 36.393;  
Съобществата най-често са доминирани от видовете Festuca paniculata (36.391), Festuca 
valida (36.3921), Poa violacea (Bellardiochloa violacea) (36.393) 
 
14.  Хидрофилни тревни екосистеми 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6430 Хидрофилни съобщества от високи 
треви в равнининте и в планинския до алпийския пояс 
EUNIS: E5.4. Влажни или преовлажнени съобщества от високи треви и папрати, и ливади 
E5.5. Субалпийски влажни или преовлажнени съобщества от високи треви и папрати 
Pal. Class.: 37.8 Хигрофилни съобщества от високи многогодишни треви в планинския и 
алпийския пояс от клас Betulo-Adenostyletea 
 
15. Екосистеми в олиготрофни бързо течащи потоци 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР- 3260 Равнинни или планински реки с 
растителност от Ranunculion fluitans и Calitricho-Batrachion 
EUNIS: C2.25 Кисела олиготрофна растителност по бързо течащи води, C2.26 Варовита 
олиготрофна растителност по бързо течащи води.   
Pal. Class.:24.41 Растителност на олиготрофни бързо течащи планински реки  
 
Високопланински иглолистен горски пояс 
 
Първични екосистеми 
 
16. Преовлажнени смесени иглолистни екосистеми 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91D0* Мочурни гори 
EUNIS: G1.5. Широколистни блатисти гори върху кисел торф 
Pal. Class.: 44.А1 - 44А4 
Растителните съобщества се отнасят към подсъюз Piceo-Vaccinienion на клас  Vaccinio-
Piceetea 
 
17.  Бялмурови екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура 
Тип А – Гори от бяла мура на силикатни субстрати 
EUNIS:  G3.623 Гори от бяла мура в Рила и Пирин, G3.624 Гори от бяла мура в Родопите; 
G3.625 Гори от бяла мура в Стара планина  
 Pal. Class. – 42.723  Гори от бяла мура в Рила и Пирин 
 
18. Смърчови екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския 
до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)  
Подтип Високопланински смърчови и смърчово-бялборови гори от съюз Eu-Picenion 
Подтип Среднопланински иглолистни гори от съюз Abieto-Piceenion 
EUNIS: G3.1. Гори от ела и смърч; вариант: гори от Abies и Picea 
Pal. Class. – 42.21, до 42.23, 42.24 Южноевропейски гори от Picea abies 
42.2413 Мизийско-Македонски смърчови гори 
 
19. Бялборови екосистеми -  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91CA Рило-Родопски и Старопланински 
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бялборови гори, подтип бялборови гори на силикатни субстрати (Vaccinio-Piceetea) подтип 
бялборови гори на варовик (Erico-Pinetea) 
EUNIS: G3.4. Бялборови гори южно от тайгата; вариант: гори от Pinus sylvestris южно от 
тайгата 
Pal. Class. – 42.5С Югоизточно-Европейски гори от бял бор; 42.5С41 Мизийско-Македонски 
гори от бял бор 
 
20. Мизийски елови екосистеми 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91ВА Мизийски гори от обикновена ела  
EUNIS: G3.16 Мизийски гори от [Abies alba];  
G3. 1. Гори от ела и смърч; вариант: гори от Abies и Picea 
Pal. Class.: 42.162 Мизийско-Македонски елови гори 
 
21. Черномурови екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура  
Тип Б - Ксерофитни гори от черна мура развиващи се предимно на варовикови субстрати 
EUNIS: G3.616 Родопидни гори от черна мура 
 Pal. Class. – 42.716 Рило-Родопски гори от черна мура 
 
22. Черенборови екосистеми 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9530* Субсредиземноморски борови гори с 
ендемични подвидове черен бор  
EUNIS: G3.5618 Родопидни гори от Pinus nigra subsp. pallasiana, G3.5619 Старопланински 
гори от Pinus nigra subsp. pallasiana, G3.561A Мизийско-Македонски гори от Pinus nigra 
subsp. pallasiana;  
Pal. Class.: 42.61 до 42.66 
42.661 Хелено-Балкански гори  от Pinus pallasiana; 42.661А Мизийско-Македонски гори от 
Pinus pallasiana 
 
Производни и вторични екосистеми 
 
23. Комбинации от храстови и тревни екосистеми на територии заемани от първични 
горски екосистеми на смърч, бяла мура и бял бор 
Растителни формации Junipereta sibiricae, Chamaecytiseta absinthioides, Agrostideta capillaris, 
Nardeta strictae и др. 
 
24. Комбинации от храстови и тревни екосистеми на територии заемани от първични 
горски екосистеми на черна мура 
Растителни формации Junipereta sibiricae, Chamaecytiseta absinthioides, Festuseta penzesii, 
Festuceta pirinensis и др. 
 
Буков горски пояс 
 
Първични екосистеми 
 
25. Ацидофилни букови екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 
EUNIS: G1.6921 Югоизточни мизийски букови гори със светлика, G1.6931 Старопланински 
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ацидофилни букови гори  
 Pal. Class. 41.11, 41.19 Мизийски букови гори 
Типичните букови гори се отнасят към асоциация Luzulo-Fagetum 
Ацидофилните букови гори на каменисти терени принадлежат към групировка Geranium 
macrorrhizum-Fagus sylvatica 
 
26. Мезофилни букови екосистеми –  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР - 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 
EUNIS: G1.6922 Югоизточни мизийски неутрофилни букови гори, G1.6932 Старопланински 
неутрофилни букови гори, G1.6933 Старопланински субалпийски букови гори  
Pal. Class. 41.13, 41.19 
Разпространени са на неутрални или слабо кисели средно богати до богати почви.  
В рамките на този тип се разграничават няколко подтипа, които са свързани с определен 
набор индикаторни видове. 
Подтип типични мезофитни букови гори - Асоциация Asperulo-Fagetum 
Подтип мезофитни букови гори на сравнително бедни почви – Асоциация Festuco drymejae-
Fagetum 
Подтип букови гори с горска светлика – група Luzula sylvatica – Fagus sylvatica 
Подтип смесени елово-букови и смърчово-букови гори – група Abies alba-Fagus sylvatica 
 
Производни и вторични екосистеми 
27. Трепетликови екосистеми  
Формирани са на територии заемани от гори на обикновен бук и ела 
European forest types Categories and types – 13.5 Aspen forests (Трепетликови гори)  
 
28. Комбинации от тревни формации Формирани са на територии заемани от гори на 
обикновен бук и ела 
Растителни формации Agrostideta capillaris, Nardeta strictae. Belardiochloeta violaceae 
 
29. Вторични горски екосистеми на горски култури от местни дървесни видове  
 Култури от ела (Abies alba) 
 Култури от бял бор (Pinus sylvestris) 
 Култури от смърч (Picea abies) 
   Култури от бяла мура (Pinus peuce) 
 Култури от черен бор (Pinus nigra) 
 Култури от черна мура (Pinus heldreichii) 
 Култури от бук (Fagus sylvatica) 
 
30. Вторични горски екосистеми на горски култури от неместни дървесни видове  
               Култури от атласки кедър (Cedrus) 
 Култури от дугласка (Pseudotsuga) 
 Култури от топола (Populus) 
 Култури от бреза (Betula) 
31. Антропогенно преобразувани екосистеми и местообитания – просеки, ски писти,  
сечища 
Приоритетни за опазване местообитания. 
       От включените в Стандартния формуляр на ЗЗ BG 0000209  „Пирин“ 25 типове 
природни местообитания от Приложение 1 на ЗБР приоритенти за опазване са 4 от 
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природните местообитания  
4070* Храстови съобщества с Pinus mugo 
6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планининте  
91D0* Мочурни гори 
9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор 
       В Червената книга на РБългария, том 3 Природни местообитания, са включени 
значителен брой от местообитанията разпространени в НП Пирин. От тях въз основа на 
комплексна оценка  се предлага в ПУ да се предвидят специални мерки за опазване на 
местообитанията включени в Таблица 1.  
 
Таблица 1. 

Тип местообитание ДХ 92/43 
Природо-
защитен 
статут 

Категория по 
Черв. книга на 
РБ, том 3 

Планински потоци и реки 
с бързо течение 

3260 Равнинни или планински 
реки с растителност от 
Ranunculion fluitantis и 
Calitricho-Batrachion  

ЗБР, ДХ. Уязвимо -VU 

Олиготрофни планински 
езера 

3130 Олиготрофни до 
мезотрофни стоящи води с 
растителност от типа 
Littorelletea uniflorae и/или  
Isoeto-Nanojuncetea 

ЗБР, БК, 
ДХ. Уязвимо -VU 

Дистрофни езера 3160 Естествени дистрофни 
езера ЗБР, ДХ.  Застрашено - EN 

Преходни блата и 
плаващи подвижни 
торфища 

7140 Преходни блата и 
плаващи подвижни торфища 

ЗБР, БК, 
ДХ Застрашено – EN 

Крайречни високотревни 
съобщества в планините 

6430 Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и 
в планинския до алпийския 
пояс 

ЗБР, ДХ. Уязвимо –VU 

Планински пасища 6520 Планински сенокосни 
ливади 

ЗБР, БК, 
ДХ. Застрашено – EN 

Субалпийски ацидофилни 
ксерофитни тревни 
съобщества 

62D0 Оро-мизийски 
ацидофилни 
тревнисъобщества  

ЗБР, ДХ Уязвимо –VU 

Субалпийски ацидофилни 
мезофитни съобщества 
предимно от картъл 
(Nardus stricta) 

6230 Богати на видове 
картълови върху силикатен 
терен в планините 

ЗБР, ДХ Уязвимо –VU 

Алпийски ацидофилни 
тревни съобщества 

6150 Силикатни алпийски и 
бореални тревни съобщества ЗБР, ДХ Уязвимо –VU 

Алпийски и субалпийски 
затворени калцифилни 
тревни съобщества 

6170 Алпийски и субалпийски 
варовикови тревни 
съобщества 

ЗБР, ДХ Уязвимо –VU 

Алпийски отворени 6170 Алпийски и субалпийски ЗБР, ДХ Застрашено – EN 
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калцифилни тревни 
съобщества изложени на 
силни ветрове 

варовикови тревни 
съобщества 

Алпийски калцифилни 
тревни съобщества край 
топящи се преспи 

6170 Алпийски и субалпийски 
варовикови тревни 
съобщества 

ЗБР, ДХ Критично 
застрашено - CR 

Алпийски ацидофилни 
съобщества от тревиста 
върба  
(Salix herbacea) 

6150 Силикатни алпийски и 
бореални тревни съобщества ЗБР, ДХ Застрашено – EN 

Алпийски съобщества от 
синя боровинка 
(Vaccinium uliginosum) 

4060 Алпийски и бореални 
ерикоидни съобщества ЗБР, ДХ Уязвимо –VU 

Високопланински 
ерикоидни съобщества от 
черен емпетрум 
(Empetrum nigrum) и 
боровинки (Vaccinium 
spp.) 

4060 Алпийски и бореални 
ерикоидни съобщества ЗБР, ДХ Критично 

застрашено – CR 

Високопланински 
съобщества от мечо 
грозде (Arctostaphylos 
uva-ursi) 

4060 Алпийски и бореални 
ерикоидни съобщества ЗБР, ДХ Застрашено – EN 

Планински съобщества от 
боровинки (Vaccinium 
spp.) 

4060 Алпийски и бореални 
ерикоидни съобщества ЗБР, ДХ Потенциално 

застрашено – NT 

Планински съобщества от 
сребърник (Dryas 
octopetala) 

4060 Алпийски и бореални 
ерикоидни съобщества ЗБР, ДХ Застрашено – ЕN 

Планински храсталаци от 
балкански зановец 
(Chamaecytisus 
absinthioides) 

4060 Алпийски и бореални 
ерикоидни съобщества ЗБР, ДХ Потенциално 

застрашено – NT 

Храсталаци от връшняк 
(Bruckenthalia spiculifolia) 

4060 Алпийски и бореални 
ерикоидни съобщества ЗБР, ДХ Потенциално 

застрашено – NT 
Храсталаци от клек (Pinus 
mugo) 

4070 Храстови съобщества с 
Pinus mugo ЗБР, ДХ Уязвимо –VU 

Храсталаци от сибирска 
хвойна (Juniperus sibirica) 

4060 Алпийски и бореални 
ерикоидни съобщества ЗБР, ДХ Потенциално 

застрашено – NT 
Тресавищни иглолистни 
гори и храсталаци 91DCC0* Мочурни гори ЗБР, БК, 

ДХ Уязвимо –VU  

Неутрофилни букови гори 9130 Букови гори от типа 
Asperulo-Fagetum 

ЗБР, БК, 
ДХ 

Потенциално 
застрашено – NT 

Ацидофилни гори от 
обикновен бук (Fagus 
sylvatica) 

Букови гори от типа Luzulo-
Fagetum 

ЗБР, БК, 
ДХ Уязвимо -VU 

Гори от бял бор (Pinus 91CA Рило-Родопски и ЗБР, БК, Потенциално 

http://www.ope.moew.government.bg/
mailto:info@proles.bg


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 
Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 
 

145 

sylvestris) Старопланински бялборови 
гори 

ДХ застрашено – NT 

Гори от бяла мура (Pinus 
peuce) 

95А0 Гори от бяла и черна 
мура 

ЗБР, БК, 
ДХ Застрашено – EN 

Гори от обикновена ела 
(Abies alba subsp. alba) 

91ВА Мизийски гори от 
обикновена ела 

ЗБР, БК, 
ДХ Застрашено – EN 

Гори от смърч (Picea 
abies) 

9410 Ацидофилни гори от 
Picea в планинския до 
алпийския пояс (Vaccinio-
Piceetea) 

ЗБР, БК, 
ДХ 

Потенциално 
застрашено – NT 

Гори от черен бор (Pinus 
nigra subsp. pallasiana) 
 

9530* Субсредиземноморски 
борови гори с ендемични 
подвидове черен бор  

ЗБР, БК, 
ДХ Уязвимо –VU 

Гори от черна мура (Pinus 
heldreichii) 

95А0 Гори от бяла и черна 
мура 

ЗБР, БК, 
ДХ Уязвимо –VU 

Варовикови скали с 
хазмофитна растителност 

8210 Хазмофитна 
растителност по варовикови 
скални склонове 

ЗБР, ДХ Уязвимо –VU 

Варовикови стръмни 
скали с лишейна 
растителност 

8210 Хазмофитна 
растителност по варовикови 
скални склонове 

ЗБР, ДХ Уязвимо –VU 

Планински варовикови 
сипеи 

8120 Сипеи върху варовити 
терени и калциеви шисти във 
високите планини 

ЗБР, ДХ. Уязвимо –VU 

Планински силикатни 
сипеи 

8110 Силикатни сипеи от 
планинския до снежния пояс ЗБР, ДХ. Уязвимо –VU 

Силикатни скали с 
хазмофитна растителност 

8220 Хазмофитна 
растителност по силикатни 
скални склонове 

ЗБР, ДХ. Уязвимо –VU 

Силикатни стръмни скали 
с лишейна растителност 

8220 Хазмофитна 
растителност по силикатни 
скални склонове 

ЗБР, ДХ. Уязвимо –VU 

 
Екосистеми и биотопи в Биосферен резерват „ Баюви дупки-Джинджирица“ 
 
     В биосферния резерват „ Баюви дупки-Джинджирица“ са установени следните природни 
местообитания:   
1. Алпийски и бореални храстови и ерикоидни екосистеми   
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР –  4060  Алпийски и бореални ерикоидни 
съобщества 
2.  Храстови екосистеми с преобладание на клек (Pinus mugo)  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo 
3. Калцефилни криофитни тревни екосистеми   
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6170 Алпийски и субалпийски варовикови 
тревни съобщества 
4. Ацидофилни психрофитни тревни екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 62 D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни 
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съобщества 
5.  Хидрофилни тревни екосистеми 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6430 Хидрофилни съобщества от високи 
треви в равнининте и в планинския до алпийския пояс 
6.  Фрагменти от тревни  екосистеми на Варовикови сипеи  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 8120 Сипеи върху варовити терени и 
калциеви шисти във високите планини  
7. Фрагменти от тревни  екосистеми на Силикатни сипеи  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР - 8110 Силикатни сипеи от планинския до 
снежния пояс 
8. Фрагменти от тревни  екосистеми на Варовикови скални склонове 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 8210 Хазмофитна растителност по 
варовикови скални склонове   
9. Ацидофилни букови екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 
EUNIS: G1.6921 Югоизточни мизийски букови гори със светлика, G1.6931 Старопланински 
ацидофилни букови гори  
10. Мезофилни букови екосистеми –  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР - 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 
11. Мизийски елови екосистеми 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91ВА Мизийски гори от обикновена ела  
12. Бялборови екосистеми -  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91CA Рило-Родопски и Старопланински 
13. Смърчови екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския 
до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)  
14. Черенборови екосистеми 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9530* Субсредиземноморски борови гори с 
ендемични подвидове черен бор  
15.  Бялмурови екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура 
Тип А – Гори от бяла мура на силикатни субстрати 
16. Черномурови екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура  
Тип Б - Ксерофитни гори от черна мура развиващи се предимно на варовикови субстрати 
 
Екосистеми и биотопи в резерват „Юлен“ 
 

В резерват „Юлен“ са установени следните екосистеми и природни местообитания: 
1. Олиготрофни до мезотрофни екосистеми в планинските езера 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи 
води с растителност от типа Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea 
2. Екосистеми в Дистрофни езера 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 3160 Естествени дистрофни езера  
3. Алпийски и бореални храстови и ерикоидни екосистеми   
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР –  4060  Алпийски и бореални ерикоидни 
съобщества 
4.  Храстови екосистеми с преобладание на клек (Pinus mugo)  
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Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo 
5.Ацидофилни психрофитни тревни екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни 
съобщества  
6. Тревни екосистеми с преобладаване на картълови съобщества върху силикатни 
почви  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6230* Богати на видове картълови 
съобщества върху силикатен терен в планининте  
7. Ацидофилни психрофитни тревни екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 62 D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни 
съобщества 
8.  Хидрофилни тревни екосистеми 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6430 Хидрофилни съобщества от високи 
треви в равнининте и в планинския до алпийския пояс 
9. Фрагменти от тревни  екосистеми на Силикатни сипеи  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР - 8110 Силикатни сипеи от планинския до 
снежния пояс 
10. Ацидофилни букови екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 
11. Мизийски елови екосистеми 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91ВА Мизийски гори от обикновена ела  
12. Бялборови екосистеми -  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91CA Рило-Родопски и Старопланински 
бялборови гори,  
13. Смърчови екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския 
до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)  
14.  Бялмурови екосистеми  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура 
Тип А – Гори от бяла мура на силикатни субстрати 
 
Резултати от картирането на природните местообитания ЗЗ BG 0000209 „Пирин“ 
 
  Актуализираните данни от представените резултатите по проект „Картиране и определяне 
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I” (природни 
местообитания от Приложение № 1)  ще бъдат представени в Приложение. При проведените 
проучвания през 2014 г. са установени следните местообитания: 
 
Код  Пр. Име     
3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae 
и/или Isoeto-Nanojuncetea  
3160 Естествени дистрофни езера 
3260 Равнинни или планински реки с растителност  от Ranunculion fluitantis и Callitricho-
Batrachion 
4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 
4070   *    Храстови съобщества с Pinus mugo 
6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества 
 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества 
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6230    * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините 
62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества  
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс 
6520       Планински сенокосни ливади 
7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища 
8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс 
8120 Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във високите планини 
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 
8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове 
8310 Неблагоустроени пещери 
9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 
91BA Мизийски гори от обикновена ела  
91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори 
91D0   * Мочурни гори 
9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) 
9530    * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор 
95A0 Гори от бяла и черна мура  
  
Забележка: 
При проведените през 2014 г проучвания се потвърждава наличието на посочените 
местообитания.  
От Стандартния формуляр (2008,2011 ) отпада местообитание 9150 Термофилни букови 
гори (Cephalanthero-Fagion) 
Установено е ново местообитание 6520 Планински сенокосни ливади 

 
 
1.13. РАСТИТЕЛНОСТ 
 
1.13.1. Класификация на растителността в НП „Пирин“ при различни методични 
подходи. 
 За съвместяване на класификацията на растителността по Бондев (1991) с типовете 
местообитания по ЗБР, са използвани  различни методични подходи за класификация 
(физиономичен, доминантен и флористичен), в резултат на което са обособени различен 
брой взаимносвързани синтаксони. 
 Системата от синтаксономични категории при физиономичния подход за 
класификация, включва: тип растителност, клас формации и група формации. Основните 
диагностични признаци на синтаксоните от различни равнища са структура на 
съобществата, жизнена форма на преобладаващите видове и условията на местообитанията. 
Основна синтаксономична категория при този подход е клас формации.  
При физиономичен подход за класификация, в съвременната растителност в НП „Пирин“ 
се разграничават следните физиономични категории: 
Дървесен тип горска растителност - Lignosa  

Аналитичната част, заедно с отчетите за научните изследвания и проучвания, 
събраната и обобщена информация по т.1.12. е включена в Сборник „Биологична 
характеристика“ 
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   Клас формации Листопадни гори Aestilignosa 
      Група формации Лятнозелени мезофитни широколистни гори                                       
   Клас формации Иглолистни гори Aciculilignosa 
      Група формации Планински иглолистни гори                                  
Храстов тип растителност – Fruticeta 
    Клас Листопадни храстови формации Aestifruticeta  
      Група формации Лятнозелени широколистни храсталаци в умерените ширини 
    Клас Иглолистни кривостъблени и ерикоидни формации Aciculifruticeta  
      Група формации Иглолистни кривостъблени и ерикоидни храсталаци 
   Клас формации от храстчета и полухрасти Fruticeto-Herbosa 
      Група скални формации 
      Група алпийски формации на каменисти сипеи 
Тревен тип растителност Herbosa 
   Клас Тревисти лятнозелени ксерофилни формации Aestiduriherbosa 
   Клас  Тревисти мезофитни формации Pratoherbosa 
   Клас Тревисти тундрови и алпийски формации Frigoherbosa 
      Група Алпийски формации 
 При Физиономичния подход за класификация се очертава съществуващата 
вертикално-поясна зоналност на растителността на територията на НП Пирин 
 При доминантен подход на класификация приложен от Бондев (1991) в 
съвременната растителност на НП „Пирин“ се разграничават три синтаксономични 
категории: формация, група растителни асоциации и асоциация. Установените 
съобществата по едификаторните видове в План,04 приравняваме към група асоциации, а 
отделните типове фитоценози –към асоциация. Основни диагностични признаци на равнище 
група растителни асоциации са преобладаващите видове в едификаторния и 
субедификаторния етаж; на равнище растителна асоциация като диагностични признаци се 
използувани диференциращи доминантни видове в един или в различни етажи или 
фитоценотични хоризонти. 
 При флористичния подход за класификация се използва целия флористичен състав 
на растителните съобщества, като в зависимост от установените диагностични видове, 
фитоценозите се отнасят към синтаксони от следните синтаксономични категории: 
асоциация, съюз, разред и клас. Растителните съобщества с неустановен ранг се посочват 
като безрангова категория „ Съобщество от..“ (Community of..) 

В разработената класификационна схема на растителността по доминантния подход за 
класификация на равнище формация са отразени установените взаимовръзки с 
картируемите единици по Бондев (1991), с природните местообитания по Приложение 1 към 
Закона за биологично разнообразие, с класификацията на растителността в ПУ на НП 
„Пирин“ от 2004 г., с установени взаимовръзки със синтаксони при флористичния подход за 
класификация и типовете горската растителност, съглсно класификационната система 
European forest types Categories and types for sustainable forest management reporting and 
policy. 
         При сравнително добре очертаната вертикално-поясна зоналност класификационните 
групи са представени в рамките на очертаните вертикални пояси 
Алпийски пояс 
Коренна растителност 
1.Ацидофилни психрофитни тревни формации на извита острица (Cariceta curvulae), 
планинска гъжва ( Seslerieta comosae ),тределна дзука (Junceta trifidi),бролова власатка 
(Festuceta airoides),скална полевица (Agrostideta rupestris) и др. 
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По Бондев (1991)  - 1 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни 
съобщества 
Pal. Class. 36.324,  36.3941, 36.39421, 36.3943, 36.3944, 36.3945 
По ПУ на НПП (2004): Расти телност –В Приложение са посочени 29 растителни 
асоциации 
2. Калцефилни криофитни тревни формации на кобресия ( Kobresieta myosuroides 
),китайбелова острица (Cariceta kitaibelianae),корабска гъжва (Seslerieta korabensis) и др. 
По Бондев (1991)  - 2 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6170 Алпийски и субалпийски варовикови 
тревни съобщества 
Pal. Class. 36.41 – Затворени калцефилни тревни съобщества използувани като пасища, 
доминирани от туфести житни растения развиващи се върху сравнително добре развит 
почвен субстрат. Като доминанти най-често участвуват Festuca penzesii (Festuca pungens 
gr.), гълъбовосиня гъжва( Sesleria coerulans), Festuca pirinensis (Festuca bosniaca ssp. 
Pirnensis)  
36.42 – Относително затворени острицови съобщества формирани на ветровити 
местообитания.  Като доминанти най-често участвуват Kobresia mysoroides и Carex rupestri. 
36.43 – Ксеро-термофилни  остепнени калцефилни тревни съобществ на ерозирани почви. 
Като доминанти най-често участвуват Seslera klasterski, Festucopsis sancta, Festuca dalmatica 
ssp. Stojanovii, Carex kitaibeliana. 
 
3. Тревни групировки на силикатни сипеи 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР - 8110 Силикатни сипеи от планинския до 
снежния пояс 
Pal. Class. – 61.1 Алпийски и северни силикатни сипеи 
Флористичен подход за класификация - разред Androsacetalia alpinae 
 
4. Тревни групировки на варовикови сипеи 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 8120 Сипеи върху варовити терени и 
калциеви шисти във високите планини  
Pal. Class. – 61.2 Алпийски варовикови сипеи 
Флористичен подход за класификация - съюз Thlaspion rotundifolii и съюз Veronico-
Papaverion degenii 
 
5. Тревни групировки на варовикови скални склонове 
По Бондев (1991) – 2 и 9 
 Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 8210 Хазмофитна растителност по 
варовикови скални склонове   
Pal. Class. – 62.1 Вътрешни варовикови скални склонове с растителност 
62.1А121 Пирински варовикови скални склонове 
Флористичен подход за класификация - клас Asplenietea trichomanis, разред Potentilletalia  
caulescentis, съюз Ramondion nathaliae  
 
6. Тревни групировки на Силикатни скални склонове 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 8220 Хазмофитна растителност по силикатни 
скални склонове –  
Pal. Class. – 62.252 Силикатни скални склонове с ендемични и реликтни видове в 
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Карпатите, Стара планина и Рило-Родопския масив 
Флористичен подход за класификация - съюз Silenion lerchenfeldianae и разред 
Androsacetalia vandelii  
 
Субалпийски пояс 
 
Коренна растителност 
 
7. Клекова формация (Pineta mugi)  в комбинация с коренни храстови формации (Alneta 
viridis, Saliceta waldsteiniana и др), с производни храстови формации на сибирска хвойна ( 
Junipereta sibiricae), червена боровинка (Vaccineta vitis-idaeae) и тревни формации на картъл 
(Nardeta strictae),мощна власатка (Festuceta validate) и др.  
По Бондев (1991)  - 3 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo 
Pal. Class. 31.5 Храсталаци на ниските борове 
По ПУ на НПП (2004): Растителност – В Приложение са посочени 12 растителни 
асоциации 
 
8. Хигропсихрофилни торфищни формации на остра острица (Cariceta acutae), ежовидна 
острица (Cariceta echinatae), възчерна острица (Cariceta atratae), Sphagneta ssp., 
Hygronardeta 
По Бондев (1991) – картируема единица 5  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 7140 Преходни блата и плаващи подвижни 
торфища  
Pal. Class. 54.5 – Преходни влажни зони 
По ПУ на НПП (2004), Карта на местообитанията - № 42 
Флористичен подход за класификация - разред Caricetalia fuscae 
 
 Производна растителност 
 
9. Комбинации от формации на сибирска хвойна (Junipereta sibiricae), балкански зановец 
(Chamaecytiseta absintioides), ерикоидни формации (Vaccineta myrtilli,Vaccineta vitis ideae и 
др.) и тревни формации (Nardeta strictae, Festuceta validae и др.) 
По Бондев (1991)  - 1, 3, 4, 6, 7, 9, 25 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР –  4060  Алпийски и бореални ерикоидни 
съобщества 
Pal. Class. 31.41, 31.44, 31.44, 31.46, 31.47, 31.49, 31.4А, 31.48. 
По ПУ на НПП (2004): Растителност – В Приложение са посочени 33 растителни 
асоциации 
 
10. Ацидофилни психрофитни тревни формации на мощна власатка (Festuceta validae), 
пъстра белардиохлоа (Bellardiochloeta violaceae),полевица (Agrostideta) и др.  
По Бондев (1991)  - 8 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни 
съобщества 
Pal. Class. – 36.391 до 36.393 
Съобществата най-често са доминирани от видовете ръждива власатка (Festuca paniculata) 
(36.391), мощна власатка (Festuca valida (36.3921), Poa violacea (Bellardiochloa violacea) 
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(36.393) 
 
11. Картълови формации – Nardeta  strictae 
По Бондев (1991)  - 3,6,26,44 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6230 Богати на видове картълови съобщества 
върху силикатен терен в планининте  
Pal. Class. – 36.31 Затворени ксерофитни до мезофитни съобщества 
 По ПУ на НПП (2004): Растителност – В Приложение са посочени 5 растителни асоциации 
Флористичен подход за класификация - съюз Potentillo-Nardion 
 
12. Хидрофилни тревни формации 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6430 Хидрофилни съобщества от високи 
треви в равнините и в планинския до алпийския пояс 
Pal. Class.: 37.8 Хигрофилни съобщества от високи многогодишни треви в планинския и 
алпийския пояс  
 Флористичен подход за класификация - клас Betulo-Adenostyletea  
 
Мезофитна и ксеромезофитна растителност в иглолистння горски пояс 
Коренна растителност 
 
13. Бялмурови формации ( Pineta peucis) на места примесени с фитоценози от клек 
(Pineta mugi) 
По Бондев (1991)  -  10 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура, подтип А 
Pal. Class. – 42.723, 42.724, 42.725, Гори от бяла мура 
European forest types Categories  - 10.5 Високопланински средиземноморски борови гори  
По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 13 растителни асоциации 
 
14.  Смесени  горски формации с преобладаване на бяла мура 
По Бондев (1991)  -  11,13 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура подтип А 
Pal. Class. – 42.723, 42.724, 42.725, Гори от бяла мура 
European forest types Categories -10.5 Високопланински средиземноморски борови гори 
По ПУ на НПП-2004: Растителност -  В Приложение са посочени 23 растителни асоциации 
 
15. Смърчови формации (Piceeta abietis) на места примесени с фитоценози от клек 
(Pineta mugi ) 
По Бондев (1991)  -  12 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския 
до алпийския пояс 
Подтип А - Eu-Picenion - Високопланински смърчови и смърчово-бялборови гори 
Подтип Б – Abieto-Picenion – Среднопланински иглолистни гори 
Pal. Class. – 42.21, до 42.23, 42.24 
European forest types Categories – 2.3 Гори от смърч в горската зона 
По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 4 растителни асоциации 
 
16. Смесени  горски формации с преобладаване на смърч 
По Бондев (1991) – 14, 15,16 
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 По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 17 растителни асоциации 
 
17. Мизийски елови формации 
По Бондев (1991)  - картируема единица 36, 39, 40 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91ВА Мизийски гори от обикновена ела  
Pal. Class.: 42.162 Мизийско-Македонски елови гори 
Клас Querco-Fagetea, съюз Fagion, асоц. Galio-Abietum, групировка Abies alba+Fagus 
sylvatica 
 
18. Бялборови формации ( Pineta sylvestris) 
По Бондев (1991)  -  18 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91CA Рило-Родопски и Старопланински 
бялборови гори 
Pal. Class. – 42.5С 
European forest types Categories – 2.2. Nemoral Scots pine forest (Гори от бял бор в горската 
зона) 
По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 9 растителни асоциации 
 
19. Смесени горски формации с преобладаване на бял бор 
По Бондев (1991)  -  19,20,21 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91CA Рило-Родопски и Старопланински 
бялборови гори - подтип А Бялборови гори на силикатни субстрати – Vaccinio-Piceetea 
По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 12 растителни асоциации 
19а. Смесени горски формации с преобладаване на бял бор 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91CA Рило-Родопски и Старопланински 
бялборови гори – подтип Б - Бялборови гори на варовик –Erico-Pinetea 
По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 2 растителни асоциации 
 
Производна растителност 
 
20. Трепетликови формации  (Populeta tremulae) на територии заемани от смърч и бял бор 
По Бондев (1991)  - картируема единица  22 
European forest types Categories  - 13.5 Aspen forest (Трепетликови гори) 
 
21. Растителни формации  на сибирска хвойна (Junipereta sibiricae), балкански зановец 
(Chamaecytiseta absinthioides), полевица (Agrostideta capillaris), картъл (Nardeta strictae) и др. 
на територии заемани от гори на смърч, бяла мура и бял бор. 
По Бондев (1991)  - картируеми единици 25 и 26 
 
22. Растителни формации на сибирска хвойна (Junipereta sibiricae), балкански зановец 
(Chamaecytiseta absinthioides),бодлива власатка  (Festuseta penzesii), пиринска власатка ( 
Festuceta pirinensis) и др. на територии заемани от гори на черна мура 
По Бондев (1991)  - картируем полигон 31 
 
Северноприсредиземноморска ксеромезофитна растителност 
 
Коренна растителност 
 

http://www.ope.moew.government.bg/
mailto:info@proles.bg


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 
Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 
 

154 

23. Черномурови формации (Pineta heldreichii) 
По Бондев (1991)  -  30 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура, подтип Б 
Pal. Class. – 42.716,  Ксерофилни гори от черна мура развиващи се предимно на варовикови 
субстрати 
European forest types Categories – Alti-Mediterranean pine forest (Високопланински 
средиземноморски борови гори)   
По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 14 растителни асоциации 
 
24. Черенборови формации 
По Бондев (1991)  - картируема единица 65-67 (21,41) 
Формация Pineta nigrae 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9530* Субсредиземноморски борови гори с 
ендемични подвидове черен бор  
Pal. Class.: 42.61 до 42.66 
42.661 Хелено-Балкански гори  от Pinus pallasiana; 42.661А Мизийско-Македонски гори от 
Pinus pallasiana 
European forest types Categories – 10.2 Mediterranean and Anatolian Black pine forest 
(Средиземноморски и анадолски черборови гори) 
 
Производна растителност 
25. Растителни формации на сибирска хвойна (Junipereta sibiricae),зановец (Chamaecytiseta 
absinthioides),бодлива власатка ( Festuseta penzesi)i, пиринска власатка ( Festuceta pirinensis) 
и др. на територии заемани от гори на черна мура 
По Бондев (1991)  - картируем полигон 31 
 
Мезофитна микротермна растителност в буковия горски пояс 
Коренна растителност 
26. Мезофитни букови формации (Fageta sylvaticae) 
По Бондев (1991)  -  32-35 
Местообитания по Приложение 1 към ЗБР: 
26А.  Ацидофилни букови формации 
 Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 
Pal. Class. 41.11, 41.19 
European forest types Categories – 7.2 Central European mountainous beech forests 
(Средноевропейски планински букови гори) 
26Б. Мезофилни букови формации 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9130 Букови гори от типа Asperulo-
Fagetum 
Pal. Class. 41.13, 41.19 
European forest types Categories – 7.2 Central European mountainous beech forests 
(Средноевропейски планински букови гори) 
Подтип типични мезофитни букови гори - Асоциация Asperulo-Fagetum 
Подтип мезофитни букови гори на сравнително бедни почви – Асоциация Festuco 
drymejae-Fagetum 
Подтип букови гори с горска светлика – група Luzula sylvatica – Fagus sylvatica 
Подтип смесени елово-букови и смърчово-букови гори 
По ПУ на НПП-2004: Растителност – В Приложение са посочени 24 растителни асоциации 
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Производна и вторична растителност 
 
27. Комбинации от тревни формации на обикновена полевица (Agrostideta capillaris), 
картъл (Nardeta strictae), пъстра белардиохлоа (Bellardiochloa violaceae) на територии 
заемани от гори на обикновен бук и ела 
По Бондев (1991) - 44 
 
По флористичния подход за класификация установените синтаксони в НП „Пирин“ са 
включени в предварителна синтаксономични система, която е дадена в Приложение към 
т.1.13.1. 
 
Биосферен резерват „Баюви дупки-Джинжирица“ 
 В биосферен резерват „Баюви дупки-Джинжирица“ са установени следните 
растителни формации, които са свързани с определените природни типове местообитания: 
1. Комбинации от формации на сибирска хвойна (Junipereta sibiricae), балкански зановец 
(Chamaecytiseta absintioides), ерикоидни формации (Vaccineta myrtilli,Vaccineta vitis ideae и 
др.) и тревни формации (Nardeta strictae, Festuceta validae и др.) 
По Бондев (1991)  - 1, 3, 4, 6, 7, 9, 25 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР –  4060  Алпийски и бореални ерикоидни 
съобщества 
2. Клекова формация (Pineta mugi)  в комбинация с коренни храстови формации (Alneta 
viridis, Saliceta waldsteiniana и др), с производни храстови формации на сибирска хвойна ( 
Junipereta sibiricae), червена боровинка (Vaccineta vitis-idaeae) и тревни формации на картъл 
(Nardeta strictae),мощна власатка (Festuceta validate) и др.  
По Бондев (1991)  - 3 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo 
3. Калцефилни криофитни тревни формации на кобресия (Kobresieta myosuroides), 
китайбелова острица (Cariceta kitaibelianae),корабска гъжва (Seslerieta korabensis) и др. 
По Бондев (1991)  - 2 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6170 Алпийски и субалпийски варовикови 
тревни съобщества 
4. Ацидофилни психрофитни тревни формации на мощна власатка (Festuceta validae), 
пъстра белардиохлоа (Bellardiochloeta violaceae),полевица (Agrostideta) и др.  
По Бондев (1991)  - 8 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни 
съобщества 
5. Хидрофилни тревни формации 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6430 Хидрофилни съобщества от високи 
треви в равнините и в планинския до алпийския пояс 
Флористичен подход за класификация - клас Betulo-Adenostyletea  
6. Тревни групировки на варовикови сипеи 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 8120 Сипеи върху варовити терени и 
калциеви шисти във високите планини  
Флористичен подход за класификация - съюз Thlaspion rotundifolii и съюз Veronico-
Papaverion degenii 
7. Тревни групировки на силикатни сипеи 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР - 8110 Силикатни сипеи от планинския до 
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снежния пояс  
Флористичен подход за класификация - разред Androsacetalia alpinae 
8. Тревни групировки на варовикови скални склонове 
По Бондев (1991) – 2 и 9 
 Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 8210 Хазмофитна растителност по 
варовикови скални склонове   
Флористичен подход за класификация - клас Asplenietea trichomanis, разред Potentilletalia  
caulescentis, съюз Ramondion nathaliae  
9.  Ацидофилни букови формации 
 Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 
Pal. Class. 41.11, 41.19 
European forest types Categories – 7.2 Central European mountainous beech forests 
(Средноевропейски планински букови гори) 
10. Мезофилни букови формации 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9130 Букови гори от типа Asperulo-
Fagetum 
11. Мизийски елови формации 
По Бондев (1991)  - картируема единица 36, 39, 40 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91ВА Мизийски гори от обикновена ела  
Клас Querco-Fagetea, съюз Fagion, асоц. Galio-Abietum, групировка Abies alba+Fagus 
sylvatica 
12. Бялборови формации ( Pineta sylvestris) 
По Бондев (1991)  -  18 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91CA Рило-Родопски и Старопланински 
бялборови гори 
13. Смърчови формации (Piceeta abietis) на места примесени с фитоценози от клек 
(Pineta mugi ) 
По Бондев (1991)  -  12 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския 
до алпийския пояс 
Подтип А - Eu-Picenion - Високопланински смърчови и смърчово-бялборови гори 
14. Черенборови формации 
По Бондев (1991)  - картируема единица 65-67 (21,41) 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9530* Субсредиземноморски борови гори с 
ендемични подвидове черен бор  
15.  Бялмурови формации ( Pineta peucis) на места примесени с фитоценози от клек 
(Pineta mugi) 
По Бондев (1991)  -  10 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура, подтип А 
16. Черномурови формации (Pineta heldreichii) 
По Бондев (1991)  -  30 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура, подтип Б 
 
Резерват „Юлен“ 
В резерват „Юлен“ са установени следните растителни формации, които са свързани с 
определените природни типове местообитания:  
1. Комбинации от формации на сибирска хвойна (Junipereta sibiricae), балкански зановец 
(Chamaecytiseta absintioides), ерикоидни формации (Vaccineta myrtilli,Vaccineta vitis ideae и 
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др.) и тревни формации (Nardeta strictae, Festuceta validae и др.) 
По Бондев (1991)  - 1, 3, 4, 6, 7, 9, 25 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР –  4060  Алпийски и бореални ерикоидни 
съобщества 
2. Клекова формация (Pineta mugi)  в комбинация с коренни храстови формации (Alneta 
viridis, Saliceta waldsteiniana и др), с производни храстови формации на сибирска хвойна ( 
Junipereta sibiricae), червена боровинка (Vaccineta vitis-idaeae) и тревни формации на картъл 
(Nardeta strictae),мощна власатка (Festuceta validate) и др.  
По Бондев (1991)  - 3 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo 
3.Ацидофилни психрофитни тревни формации на извита острица (Cariceta curvulae), 
планинска гъжва ( Seslerieta comosae ),тределна дзука (Junceta trifidi),бролова власатка 
(Festuceta airoides),скална полевица (Agrostideta rupestris) и др. 
По Бондев (1991)  - 1 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни 
съобщества 
4. Картълови формации – Nardeta  strictae 
По Бондев (1991)  - 3,6,26,44 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6230 Богати на видове картълови съобщества 
върху силикатен терен в планининте  
5. Ацидофилни психрофитни тревни формации на мощна власатка (Festuceta validae), 
пъстра белардиохлоа (Bellardiochloeta violaceae),полевица (Agrostideta) и др.  
По Бондев (1991)  - 8 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни 
съобщества 
6. Хидрофилни тревни формации 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 6430 Хидрофилни съобщества от високи 
треви в равнините и в планинския до алпийския пояс 
Флористичен подход за класификация - клас Betulo-Adenostyletea  
7. Тревни групировки на силикатни сипеи 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР - 8110 Силикатни сипеи от планинския до 
снежния пояс  
Флористичен подход за класификация - разред Androsacetalia alpinae 
8.  Ацидофилни букови гори  
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 
9. Мизийски елови формации 
По Бондев (1991)  - картируема единица 36, 39, 40 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 91ВА Мизийски гори от обикновена ела  
Клас Querco-Fagetea, съюз Fagion, асоц. Galio-Abietum, групировка Abies alba+Fagus 
sylvatica 
10. Бялборови формации ( Pineta sylvestris) 
По Бондев (1991)  -  18 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР  – 91CA Рило-Родопски и Старопланински 
бялборови гори 
11. Смърчови формации (Piceeta abietis) на места примесени с фитоценози от клек 
(Pineta mugi ) 
По Бондев (1991)  -  12 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския 
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до алпийския пояс 
Подтип А - Eu-Picenion - Високопланински смърчови и смърчово-бялборови гори 
12.  Бялмурови формации ( Pineta peucis) на места примесени с фитоценози от клек 
(Pineta mugi) 
По Бондев (1991)  -  10 
Местообитание по Приложение 1 към ЗБР – 95A0 Гори от бяла и черна мура, подтип А 
 
Аналитичната част, заедно с отчетите за научните изследвания и проучвания, 
събраната и обобщена информация по т.1.13.1. е включена в Сборник „Гори“ 

 
 
1.13.2. Характеристика на горскодървесната растителност 
 
1.13.2.1. Общи данни за горските територии в обхвата на НП Пирин 
В резултат на извършената през лятото на 2014 г. пълна инвентаризация и картиране на 
горските и безлесните територии на НП Пирин се установи, че площта му по вид на 
териториите е както следва: 
 
Таблица №.24: Площ на НП „Пирин“ по вид на териториите 
 

 
Вид територия 

2014 год. 
ха % 

Гори  19202.3 47.6 
В т.ч. естеств. произход 18039.9 44.7 
В т.ч. изк. произход 1162.4 2.9 
Клек 5924.9 14.7 
Всичко залесена площ 25127.2 62.3 
Всичко незалесена / дървопроизводителна площ 12.0 - 
Високопланински пасища 5695.5 14.1 
Всичко други недървопроизводителн  площи 9530.4  23.6 
Всичко НП Пирин 40365.1 100.0 

 
В това число на посочените незалесени дървопроизводителни горски площи се числят: 
сечище                                   10.8 ха и     
пожарище                         1.2 ха,      
а в това число на посочените други недървопроизводителни горски площи : 
поляни                        1088.9 ха 
морени                            5.0 ха   
грохоти                        3027.8 ха  
езера                                     155.1 ха 
скали                         3356.3 ха 
нелесоприг. голини         1251.8 ха   
нелесопригодни площи      16.1 ха  
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 Точното разпределение на горските територии по вид на земите, към 31.08.2014 
година е както е показано на таблицата в Свитък «Приложения», както и в Сборник «Гори».  
  
1.13.2.2. Таксационна характеристика на горскодървесната растителност 
 Иглолистните насаждения формират облика на НП Пирин (23840 ха кръгло, или 
94.9% от залесената му площ, вкл. с клековите формации). Широколистните 
високостъблени насаждения съставляват 5.0% от залесената площ на парка, и съвсем малка 
част - 0.1% (27 ха) са издънковите гори. 
 
От направената таксационна характеристика (вж. Сборник „Гори“)  по насаждения /по 
типове гори/ произтичат следните по-важни констатации:  
 
 По възраст: 
 Горите са с относително висока средна възраст, като от представителните за парка 
дървесни видове, най-стари са чермуровите насаждения – 127 години, а най-млади – 96 
години - белборовите. Иглолистните култури (предимно от бял и черен бор) са на ср.възраст 
44 години. Средната възраст на насажденията е 105 години. 
 

 
Фиг. 25. Разпределение на залесената площ по класове на възраст (в %) 
 
Както се вижда от диаграмата, преобладават насажденията в Шести клас на възрст (от 101 
до 120 г) – 28.4%, а малко повече от тях (33.2%) са са тези на възраст над 121 годинни. 
 
 разпределение на дървесните видове по класове на възраст, по площ и 
процентно съотношение 
 Разпределението на залесената площ  по дървесни видове, общо за горите в НП 
“Пирин”, е показано в следващата диаграма. От нея се вижда, че по 1/3 от площа на парка 
са заети от бяла мура (33%) и бял бор (30%), а следващият вид е смърча - едва с 6% , черната 
мура и черния бор с по 5% покритие. (Цитираните стойности са общо по дървесни видове, в 
насажденията където те участват с 1/10 и повече в състава на насажденията.)  
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Фиг. 26. Разпределение на залесената площ по дървесни видове(в %) 
 
 По запаса на насажденията 
 Общия запас на насажденията е в размер на 6607410 куб.м  без клони и 7 449 110 
куб.м. с клони. На 1  ха, съответно общия запас възлиза  на 346 и 390 куб.м, който е висок в 
сравнение с тази величина в съотносими иглолистни гори  в други региони. Най-висок е 
средния запас на еловите насаждения  - 465 / 531 куб.м/ха, смърчовите – 425 /485 куб.м/ха, 
чер-муровите – 373/418 куб.м/ха и т.н. 
 По дървесни видове, разпределението на запаса е аналогично на разпределението по 
площ. 32.2% от общия запас на насажденията в НП Пирин е формиран от бялата мура, респ. 
и от насажденията в които тя участва. Белия бор е следващия вид, който формира най- голям 
процент от дървесните запаси (25.2%). 
  По прираст на насажденията 
 Размерът на годишния прираст на насажденията не е особено висок – средния 
годишен прираст насажденията в НП “Пирин” възлиза на 67697 куб.м без клони и на 76777 
куб.м с клони. Съответно на 1 ха, тези цифри са: 3.55 и 4.02 куб.м.  Причина за относително 
по-ниския прираст на насажденията е високата им средна възраст. Както и със запаса, 
сравнително по-висок е средния годишен прираст при еловите – 4.35 и 5.0 куб.м/ха, при 
смърчовите – 3.91 / 4.48 куб.м/ха, буковите насаждения – 3.55 / 4.08 куб.м/ха. Най-висок 
обаче е прираста при иглолистните култури – 5.53 /6.35 куб.м/ха, но това е така заради 
тяхната благоприятна средна възраст от 44 години, при която текущия прираст е много 
висок и дава своето отражение. 
 Производителност на насажденията – бонитет  
 Съответствието между условията на месторастене и растежа на дървесните видове 
или тяхната производителност, се изразява чрез показателя „бонитет“. В НП “Пирин”, 
относително високата производителност на насажденията, изразена чрез средния бонитет 
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по насаждения, се дължи на преобладаващо богатите месторастения, както и на 
естествените дървопроизводствени процеси, които през последните десетилетия не са 
повлияни от човешка / стопанска дейност.  Еловите, смърчовите, буковите и муровите (от 
бяла и черна мура) формации са едни от най-производителните. Техния среден бонитет е със 
стойности 2.2 – 2.5.  Групата  „Иглолистни култури“ е с „най-нисък“ среден бонитет 3.0.   
 

 
Фиг.27. Разпределение на насажденията по производителност (бонитет) в % 
 
 По пълнота на насажденията 
В корелация с високата производителност, преобладават насажденията с по-сложна, 
многоетажна структура, като водещия етаж е с пълноти около 0.6.    
 

 
Фиг. 28. Разпределение на насажденията по пълнота в %     
 
Вижда се, че независимо от възрастта на насажденията, пълнотата им е относително 
постоянна величина  0.61 – 0.65 , средно 0.62. Относително по-гъсти са насажденията от 21 
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до 60 год възраст – около 0.74. Близо половината от насажденията (48.0%), са със запазена 
по-висока пълнота (0.7-1.0).  
 
1.13.2.3. Разпределение на дървесните видове по произход, вкл. неместни и чуждоземни и  
процентното им съотношение 
 От общата площ  на горите (без клека), преобладават тези с естествен произход – 
93.9%. Културите са незначителен брой, като от тях 1145.7 ха са склопени, 9.4 ха са 
несклопени, а 7.3 са изредеи култури. От естествените насаждения 16554.3 ха (86.2%) са с 
пълнота от 0.4 до 1.0, а редини – с пълнота до 0.3 вкл., са 1485.6 ха. 
 
 
 
 
 
 
 
Местни, но нетипични за парка дървесни видове не са регистрирани. Неместните и 
чуждоземни дървесни видове са регистрирани върху обща площ от 2.5 ха, които са 
инвентаризирани както следва: 
 

Дървесен вид Площ - ха 
Зел.дугласка (10/10, 0.6п), култура 40 г  1,3 
Лив.Кедър (6/10, 0.9п)  култура 30 год, с преобладние и 
участие на бб и бк (х 2/10), и съхнене – силно10% и 
загинали 20%,   

0,2 

ЕАТопола  (10/10, 0.4п), култ 60 год, ед.уч. на см /бб, 60 
% слаби и средно повредени. 

1,0 

 
Културите от чуждоземни видове се намират в периферията на парка. Общата им площ 
отнесена към площта на парка е под 0,1 %. 
 
1.13.2.4. Специални функции на горските територии в природния парк 
 Разпределението на ГТ в НП „Пирин“ по водеща (основна) функция на насажденията, 
и в това число с функция, като защитни и рекреационни е следното: 
 

------------------------------------------------------------ 
Гори с преоблада-  Водеща функц.катег.   В др.катег.    Общо 
ваща функц.катег.           ха         %        ха        ха 
------------------------------------------------------------ 
Дървопроизводителна          -         -       5.8       5.8 
------------------------------------------------------------ 
Защитни гори: 
Вододайна зона*              -         -    9433.9    9433.9 
Защ ив. г. гр. гора          -         -     426.1     426.1 
Клек                         -         -    6031.6    6031.6 
Нелесопригодна площ          -         -     314.7     314.7 
Скално урвест терен          -         -     189.7     189.7 
 
Специални горски територии: 

Площ на Горите в НП “Пирин”  25127.2 ха 100.0% 

В т.ч. естеств. произход 23964.8 95.4 
В т.ч. изк. произход 1162.4 4.6 
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Резерват                5812.7      14.4         -    5812.7 
Национален парк        34558.2      85.6    5812.7   40370.9 
З.Зона BG0000209 ”C” Пирин   -       -   34558.2   34558.2 
Семепроизв. нас.             -         -     621.3     621.3 
------------------------------------------------------------ 
Общо ЗАЩИТНИ И СПЕЦ.   40370.9     100.0 
------------------------------------------------------------ 
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ГОРИ    40370.9     100.0 

------------------------------------------------------------ 
 * Това е пълния обхват вододайни зони, обявявани с протоколи и/или заповеди в 
различни периоди от време за съответните ДЛ / ДГС преди обособяването на НП Пирин. 
Тези документи не са отменяни, а част от тях  са актуализирани, съгласно заповедите на 
Министъра на МОСВ. Във връзка с разработването на ПУ, БД „Западнобеломорски“ 
гр.Благоевград предостави новите заповеди на Министъра на МОСВ за обявяване на 28 броя 
СОЗ в очертанията на парка. Същите са за обща площ ................ ха и се намират в това число 
на посочената площ на вододайни зони. Разработен е ГИС слой, включващ границите на 
обособените СОЗ по заповед, вкл. на подзоните към всяка от тях.  
 Като гори с най-висока степен на защита са горите в защитените територии, а от тях – 
тези обявени по ЗЗТ (резерват и национален парк), следвани от тези по ЗБР – защитена зона 
 
1.13.2.5. Проучвания за здравословното състояние на горите  
 Описание и анализ на актуалното здравословно и санитарно състояние на горите, по 
данни от инвентаризацията на горските територии е извършена на база приетата Методика 
за инвентаризация на горските територии в НП „Пирин“. Експертите – таксатори са 
извършили инвентаризация и на мъртвата стояща и лежаща дървесина, което освен като 
фактор за потенциална заплаха за санитарното и здравословно състояние на насажденията, 
се разглежда като незаменим ресурс за опазване на биологичното разнообразие и като 
фактор за съхраняване на въглерода. 
 
1.13.2.6. Възобновяване, смяна на дървесните видове  
 Условията на месторастене на територията на НП “Пирин” са изключително 
благоприятни за протичане на естествените възобновителни процеси на типичните за района 
дървесни и храстови видове. Това се потвърждава и от сукцесионните процеси протичащи в 
НП Пирин, които са особено интензивни. В резултат на това се отчита увеличение на 
залесената площ на парка с 2015 ха, от които около 740 ха са за сметка на 
високопланинските пасища, и 240 ха са за сметка намаляване на незалесената горска площ. 
 
1.13.2.4. Отчетни форми на всички горски територии   
Отчетните форми на всички горски територии (в т.ч. за резерватите) – 1,2,3,4,5,6,7,ГФ,  
аналитичната част, заедно с отчетите за изследвания и проучвания, събраната и обобщена 
информация, таблици и др. продукти и документи по т. 1.13.2. на ПУ са представени в 
Сборник „Гори“.   
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1.14.ФЛОРА 
 
 
1.14.1. Нисши растения и гъби 
 
1.14.1.1. Водорасли 
 
Преглед на научната информация:  
 Първите изследвания на Пирин планина в алгологичен план са свързани с името на 
акад. Стефан Петков. В основната си работа за Пирин (Петков, 1925) авторът описва 208 
водораслови таксона от Езерата на р. Бъндерица (Голямото Бъндеришко езеро и езерото 
Равнако) с торфно-мочурните находища между тях, както и дълбоките разливи под Папаз-
гъолското езеро и слабо наклонените тераси (търсища) наляво от последните. За 38 
водораслови местообитания, намиращи се в и около езерата - Бъндеришко, Влахинско, 
Василашко, Превалско, Тевно, Валявишко и Папаз-гьолско Roubal (1947) публикува 181 
таксона дезмидиеви водорасли. За района на връх Вихрен Kol (1956) публикува 16 
синьозелени и зелени нивални водорасли. От торфища, блата и езера на Пирин планина 
Воденичаров (1958 а, б, 1960 а, б, в, г) съобщава 154 водораслови таксона. В резултат на 
изследванията направени в Резерват „Тисата“, местността „Яворова поляна“, „Казаните“, 
районът на хижите „Вихрен“ и „Демяница“, връх Вихрен, циркусите Разлошки суходол, 
Поповоезерния циркус и Безбожкия циркус Узунов (2005, 2009) установява 210 водораслови 
таксона. Последната публикация свързана с водорасловата флора на Пирин планина се 
отнася само до един рядък вид водорасли, съобщен от Stoyneva & Uzunov (2013). 
 Голяма част от направените досега основни алгологични изследвания в Национален 
парк „Пирин“ са откъслечни и са отпреди повече от 50 години. Почти всички от 
публикуваните по-нови, а също и не малка част от по-старите публикации, включват 
информация само за определена водораслова група. Проблем за работата създава липсата 
на актуална достоверна информация за водорасловата флора на Пирин и НП „Пирин”. 
Основните данни са отпреди 80-90 години, като никога не е правено пълно изследване на 
алгофлората на Национален парк „Пирин“. Дори и в предишния план за управление на 
парка не е приведена актуална информация касаеща водорасловия състав в разнообразните 
водни местообитания в НП „Пирин“, с изключение на данните за някои групи планктонни 
водорасли във връзка с хидробиологичната характеристика, а посоченият видов списък е 
отпреди 80 г. и не е в съответствия с целите на плана. Така например от групата на 
кремъчните водорасли (които са с изключително високо водово богатство) е отбелязан само 
един вид. 
Теренни изследвания:  
 Пробонабиранията на водорасли от езера, потоци, торфища и мочурливи места бяха 
направени от р. Бъндерица, р. Тремошница, р. Банска, р. Демянишка, р. Безбошка, р. Глазне, 
р. Ретиже както и малки извори и потоци; езерата – Дългото, Рибното, Жабешкото, Окото, 
Муратово, Папазгьол; циркусите на Влахините езера, Спанополски езера, Тодорини очи, 
Василашки езера, Рибни езера, дистрофни езера в района на Георгиевските езера, 
Спанопоските езера, Василашки езера, както и от торфища и мочури.  
  В периода на теренните изследвания бяха събрани общо 96 проби, като 29 от тях от 
лотични местообитания (извори, реки, потоци), 44 проби от лентични местообитания 
(езера), 9 проби от дистофни местообитания и 14 проби от торфища и мочурища.  
Таксономично богатство:  
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 В анализираните проби на територията на НП “Пирин” са установени 331 вида, 
разновидности и форми от 8 отдела водорасли. Групата на синьо-зелените водорасли (Отдел 
Cyanoprokaryota/Cyanophyta) са представени от 32 таксона, от които, 19 вида, една 
разновидност и 12 с неустановена принадлежност (sp.).  Червените водорасли (Отдел 
Rhodophyta) са представени от един род (Lemanea). Еугленовите водорасли (Отдел 
Euglenophyta) са представени от шест таксона, от които, четири вида и два с вероятна видова 
принадлежност (aff.).  Динофлагелатите (Отдел Pyrrhophyta/Dinophyta) са представени от 
четири таксона с неустановена принадлежност (sp.) от два рода. Хризофитовите водорасли 
(Клас Chrysophyceae) са представени от два таксона, един с неустановена принадлежност 
(sp.). Групата на жълто-зелените водорасли  (Клас Xanthophyceae/Tribophyceae) са 
представени от пет таксона, два вида и три с неустановена принадлежност (sp.).  Клас 
Eustigmatophyceae е представен от един вид.. Кремъчните водорасли (диатомеи, отдел 
Bacillariophyta) са представени от 177 вида, разновидности и форми: 152 вида, 23 
разновидности и 2 форми. Зелените водорасли (отдел Chlorophyta) са представени от 25 
вида, една разновидност и една форма. Стрептофитовите водорасли (Отдел Streptophyta) са 
представени от 62 таксона, от които 50 вида, 5 разновидности и 7 с неустановена видова 
принадлежност.  
 В анализираните проби на територията на НП „Пирин“ с най-високо видово 
богатство е представена групата на кремъчните водорасли (диатомеи, Отдел Bacillariophyta) 
с 177 таксона от 46 рода, 28 семейства, 14 разреда и 3 класа. Дванадесет таксона са с 
вероятна видова принадлежност (aff.) и девет с неустановена (sp.).  
 Диатомейте са една от най-големите и екологично значими групи организми на 
Земята. Te се срещат почти навсякъде, където има достатъчно светлина и влага – в океани, 
езера, реки, блата, торфища, мочурища, по влажни мъхове и друга растителност, почва, 
скали. Екологичните ниши, които тези организми заемат са изключително разнообразни. 
 Кремъчните водорасли са доминантна група организми по биомаса и брой на видове 
в езера, извори, горни и средни течения на реките в Европа, като са основните първични 
продуценти в тях. Олиготрофните водни екосистеми са едни от най-чувствителните 
местообитания, поддържащи специфично и богато биоразнообразие. През последното 
десетилетие все по-интензивно се изследват влажните зони в планински райони, с цел 
защита и опазване. Запазването на тези местообитания е приоритетно, тъй като скоростта на 
загуба на биоразнообразие в сладководните екосистеми е пет пъти по-бърза, в сравнение със 
сухоземните и морски такива и те са последните сладководни хабитати, които не са или са 
частично повлияни от човека и служат за „убежище”, т.нар. „хабитатни острови” за много 
видове.   
 От направената литературна справка за разпространение на кремъчните водорасли се 
установи, че 18 от таксоните са редки, като от тях 7 са много редки и познати само от едно 
до няколко находища в света. Такива са Caloneis branderii (Hustedt) Krammer - съобщаван 
само от изолирани находища във Финландия и Германия; Naviculadicta tridentula Krasske, 
Achnanthes microscopica (Cholnoky) Lange-Bertalot & Krammer - северно-алпийски, 
съобщавани само за Европа от Швейцария, Финландия и Исландия; Achnanthes stolida 
(Krasske) Krasske – извесен с няколко находища в южно Чили, Северна Америка и Северна 
Европа.  
 Шестдесет таксона (31.6% от всички) са включени в Червения списък на кремъчните 
водорасли на Европа (Lange-Bertalot, 1996).  Четири от тях имат статут на почти изчезнали - 
Eunotia pseudopectinalis Hustedt, Eunotia serra (s.l.) Ehrenberg, Eunotia triodon Ehrenberg. Пет 
таксона имат статут на силно застрашени от изчезване - Eunotia arculus (Grunov) Lange-
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Bertalot & Nörpel, Eunotia flexuosa Kützing. Единадесет са застрашени, десет таксона са 
вероятно застсрашени, седем са изключително редки и 12 не са застрашени, но в регресия.  
 На територията на Национален парк „Пирин“, от останалите групи водорасли, редки са: 
⇒ От почвени проби взети в района на хижа „Демяница“ е открита и описана нова 
форма за науката от групата на зелените водорасли – Trochisciopsis tetraspora f. minor 
Gärtner, Uzunov, Stoyneva, Kofler & Ingollc. 
⇒ От почвени проби, събрани около „Байкушевата мура“ в Пирин е съобщен рядък вид 
водорасло, познат до момента само от Антарктида - Pseudodictyochloris multinucleata 
(Broady) Ettl & Gärtner. 
⇒ От почвени проби, взети в района на хижа „Яворов“, връх Вихрен и хижа 
„Демяница“ е съобщен рядък вид зелено водорасло - Macrochloris multinucleata (Reisigl) Ettl 
& Gärtner – познат до момента само от Украйна и Хималаите. 
⇒ В почвена проба, събрана от връх Вихрен е открит много рядък вид зелено водорасло 
- Myrmecia globosa Printz – познато само от Южна Африка.  
⇒ В торфена проба, събрана в близост до Попово езеро 5 в Пирин е открит рядък вид 
охрофитово водорасло – Phaeoschizochlamys mucosa Lemmerm.  
Установени заплахи за водните местообитания: 
 НП „Пирин“ е територия с висока степен на биологично разнообразие, отнесено като 
цяло към страната и останалите планини в България. Това определя и огромното значение 
на парка за опазване на биологичното разнообразие в национален и международен план. 
Пирин дължи своята уникалност на сравнителната си откъснатост си от другите планински 
вериги. В сравнение с тях тук се усеща по-силно средиземноморско  влияние, навлизащо по 
речните долини на Струма и Места. Едно от най-голямите богатства на Пирин планина са 
35-те циркусни долини с над 120 глациални езера, обитавани от голям брой глациални 
реликти.  
 НП „Пирин“ е защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. В защитена зона 
“Пирин” (BG0000209)  водните хабитати са представени от природно местообитание 3130 
Олиготрофни до мезотрофни стоящи водни басейни с растителност от Littoreletea uniflorae, 
Isoeto-Nanojuncetea и местобитание 3160 Естествени дистрофни езера.  
 Местообитание 3130 е представено в границите на защитената зона с площ от 146 ха, 
което се равнява на 0,4 % от площта на зоната (40356 ха).  
 Местообитание 3160 заема площ от 7,85 ха и включва дистрофни езера в районите: 
над Попово езеро, над Кременски езера, под вр. Тодорка, под Дългото Бъндеришко езеро, на 
пътеката х. Вихрен - х. Демяница. Кафявият цвят на водата, наличието на сфагнов мъх и 
киселата реакция на водата определят езерата като дистрофни. Подхранването им е от 
валежи и подпочвени води.  
 Заплахите за водораслите в олиготрофните езера (местообитание 3130) са свъзрани с 
повишена еутрофикация на водата поради вток на биогенни елементи, ерозия и разрушаване 
на бреговете, намаляване прозрачността на водата. Тези заплахи са резултат най-вече от 
пашуващите стада от едри породи крави край бреговете на езерата - например край 
Спанополските езера, Рибното, Окото, ез. Безбогшко и др. Бреговата ивица на някои от тези 
езера в различна стешпен и участъци е напълно променена, т.к. животните прекарват часове 
наред край бреговете или във водата. Липсата на пречиствателни съоръжения обслужващи 
хижите, разположени непосредствено до някои от езерата е причина за органично 
натоварване - пряко или чрез подпочвени води. Като резултат от всички тези негативни 
влияния в част от езерата се наблюдават сукцесионни процеси на изплитняване и 
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заблатяване. Показателно за това е масовото развитие на висша водна растителност - 
Sparganium angustifolium Michx. и Ranunculus aquatilis (L.). 
 Бъдещите дейности за опазване на водните местообитания, следва да са насочени към 
предотвратяване на всякакви антропогенни дейности в непосредствена близост до езерата, 
които биха довели до промяна във водния режим, видовия състав, химичните показатели, 
както и до понижение нивото на водата, утъпкване на бреговете и вток на органично 
натоварени води. Ограничаване на високопланинската паша в непосредствена близост до 
езерата и съответно втока на биогени, причиняващи заблатяване и изплитняване на езерата, 
влошаващо екологичното им състояние, е приоритетно за опазване на тези водните 
местообитания. 
  

В СВИТЪК I:ПРИЛОЖЕНИЯ към т.1.14.1.1. е приложен Списък на установените 
водораслови таксони. Аналитичната част, заедно с отчетите за научните изследвания 
и проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.14.1.1. е включена в Сборник 
„Биологична характеристика“ 

 
1.14.1.2. Гъби (Макромицети) в НП „Пирин” 
 
Степен на проученост на макромицетите в парка 
Богатство на таксони 
 До този момент на територията на НП „Пирин” са установени 278 вида макромицети, 
съобщени в 45 научни труда (19 са публикувани след 2000 г.). Данни за 271 вида 
макромицети от 3 отдела, 3 класа, 28 разреда, 67 семейства и 117 рода се съдържат в Плана 
за управление на парка от 2004 г.-т.1.14.1. и в Приложенията – Свитък I, т.4.3., 4.4, 4.5 и др. 
 Цялата съществуваща информация за видовото богатство на макромицетите в НП 
„Пирин” и в цялата планина до 2000 г., допълнена с данните, получени в резултат на 
теренните проучвания в рамките на План’ 2004 се съдържа в обобщаващата публикация на 
Denchev et al. (2007). В последните години на територията на парка са съобщени само 7 нови 
видове макромицети публикувани в 6 научни труда. 
 От резерватната зона на НП „Пирин” сведения за макромицетите има само за 
резерват „Баюви дупки – Джинджирица”. Публикувани са 58 вида в 2 публикации (Друмева-
Димчева, Гьошева-Богоева, 1993; Denchev et al., 2007). – Приложение 3.  
Консервационно значими видове гъби. 
 На територията на НП „Пирин” до този момент са установени 22 консервационно 
значими видове макромицети от Червения списък на гъбите в България (Gyosheva et al. 
2006) – Приложение 1. 
 Петнадесет вида от категориите Критично Застрашен (CR), Застрашен (EN) и Уязвим 
(VU) са включени в Червената Книга на България (Пеев и др., 2011). 
 Два вида – Phylloporus pelletieri и Suillus sibiricus са включени в Приложение 2а, чл. 
35а на ЗБР (ДВ, бр. 94, 2007). 
 Три вида макромицети (Gomphus clavatus, Sparassis crispa и Suillus sibiricus) 
включени в НСМБР са с находища в НП „Пирин”. 
 Четири вида – Gomphus clavatus, Phylloporus pelletieri, Suillus sibiricus и Tricholoma 
colossus са с Европейски статус за застрашеност (Критерий Аii според IUCN). Те са 
посочени за Важното място на растенията (ВМР) Пирин, което включва и територията на 
НП „Пирин” (Пеев и др., 2012). 
 Консервационно значими видове гъби са публикувани изключително от териториите 
на парка в Северен Пирин – над гр. Банско и гр. Разлог. 
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Резултати от теренната инвентаризация през 2014 г. 
Таксономично разнообразие 
 В процеса на изследването на територията на НП „Пирин” по проекта са установени 
201 вида макромицети през 2014 г.: 3 вида от отдел Ascomycota (торбести гъби), 195 вида от 
отдел Basidiomycota (Базидиални гъби) и 3 вида от отдел Mycetozoa (Лигави гъби). Видовете 
се отнасят към 5 класа, 18 разреда, 41 семейства и 74 рода.Списъкът на установените видове 
макромицети и разпределението им по таксономични групи е даден в Приложение 2. 
 От съобщените в научната литература и включени в План’ 2004 видове гъби при 
настоящето изследване са потвърдени 114 вида. Осемдесет и седем вида са нови за НП 
„Пирин”, а 5 – за България (Приложение 2). Броят на известните до този момент видове 
макромицети от парка (по литературни данни и установени при теренни изследвания през 
2014 г.) влиза на 338. 
 Микологичните изследвания са проведени на територията на парковите райони: 
Вихрен-Банско, Баюви дупки- Разлог и Безбог-Добринище. Гъбното разнообразие е 
проучвано главно в  горските екосистеми като обект на специално внимание бяха 
уникалните за Пирин гори от бяла и черна мура. 
Консервационно значими видове 
 По време на теренните изследвания са регистрирани 8 консервационно значими 
видове макромицети, които фигурират в Червния списък на гъбите и в Червената Книга на 
България, а именно: Auriscalpium vulgare Gray, Clavariadelphus trunctatus (Quél.) Donk, 
Geastrum triplex Jungh., Hydnellum suaveolens (Scop.:Fr.) P. Karst, Limacella guttata (Pers.:Fr.) 
Konrad & Maubl., Porphyrellus porphyrospus (Fr. & Hök) E. – J. Gilbert, Russula amethystina 
Quél., Suillus sibiricus (Singer) Singer. Три от видовете – Clavariodelphus trunctatus , Geastrum 
triplex и Limacella guttata са установени за първи път в НП „Пирин”, а 5 вида фигурират в 
План’ 2004.  Така броят на консервационно значимите видове гъби в НП „Пирин” след 
проведената инвентаризация на макромицетите през 2014 г. възлиза на 25 вида. 
По време на изследването беше наблюдавано широко разпространение на Suillus  sibiricus в 
бялмуровите гори на територията на парка и голямо обилие от плодни тела, особено в 
началото на септември. 
Данните за консервационно значимите видове гъби, установени през 2014 г. се съдържат в 
Приложение 5.  
Макромицетите в резерватната територия 
 На територията на резерват „Баюви дупки – Джинджирица” през 2014 г. бяха 
регистрирани общо 73 вида макромицети (Приложение 3). Четиредесет и два вида са нови за 
резервата. Три вида (Limacella guttata, Porphyrellus porphyrosporus и Suillus sibiricus ) са с 
консервационно значение. Броят на известните до момента видове макромицети, (по 
литературни данни и в резултат на изследванията  през 2014 г.) от този резерват възлиза на 
101 вида. 
 При теренните изследвания в резерват „Юлен” са установени 32 вида макромицети. 
Това са първите видове гъби, които се съобщават до сега от резервата. Два вида (Limacella 
guttata и Suillus sibiricus ) са с консервационно значение (Приложение 4). 
Стопански важни ядливи видове гъби 
 На територията на НП „Пирин” през 2014 г. бяха регистрирани 15 вида стопански 
важни ядливи гъби, а именно: Agaricus arvensis (Горско-ливадна печурка), A. campestris 
(Полска печурка), A. sylvaticus (Горска печурка), Albatrellus confluens (Кифла), A. ovinus 
(Овча прахан), Armillaria mellea (Обикновена пънчушка), Boletus edulis (Обикновена 
манатарка), B. pinophillus (Борова манатарка), Cantharellus cibarius (Пачи крак), Hydnum 
repandum (Жълта рогачка), Macrolepiota procera (Обикновена сърнела), Marasmius oreades 
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(Челядинка), Sarcodon imbricatus (Сърнена рогачка), Suillus granulatus (Зърнеста масловка) и 
S. luteus (Обикновена масловка). 
 По-голяма част от посочените видове се познават от местното население и се събират 
за лични нужди и търговски цели. Най-интензивно от години се събират Боровата и 
Обикновената манатарка, Пачият крак, Челядинката и Обикновената сърнела. През периода 
на изследване изключително обилие от плодни тела на територията на парка беше 
наблюдавано от следните видове гъби: Жълта и Сърнена рогачки, Овча прахан, Кифла и 
Сърнела. Големи количества от ядливи манатарки и Пачи крак се събираха от населението 
за лични нужди и търговски цели  в по - достъпните райони : в близост до населените места 
и изкупвателните пунктове, в по-ниските части на планината. Във високите, 
труднодостъпни части на парка не беше наблюдавано интензивно движение на  
гъбосъбирачи. В резерватната зона не беше констатирано бракониерско събиране на гъби. 
 За опазване на ресурсите от ядливи гъби в НП „Пирин” задължително трябва да се 
спазват заложените режими и норми по зони за събиране на ядливи гъби в План’ 2004 и да 
се актуализират в новия План за управление. 
 В рамките на  План’14  да се заложи и реализира Проект ,,Изследване на ресурсите от 
ядливи гъби в НП „Пирин”, с цел рационалното им изпозлване и опазване. 
 От изложената информация за степента на проученост на макромицетите в НП 
„Пирин” и особено от резултатите на теренната инвентаризация през 2014 г. може да се 
заключи, че видовете, които трябва да бъдат предмет на специални мерки, заложени в новия 
План за управление на парка са от двете важни групи: 
1. Консервационно значимите видове от Червения списък на гъбите и Червената 
Книга на България, установени в парка. 
2. Стопански важни ядливи гъби, които се събират интензивно и безконтролно на 
територията на парка за лични нужди и търговски цели – Борова и Обикновена манатарки и 
Пачи крак. 
 
В СВИТЪК I:ПРИЛОЖЕНИЯ към т.1.14.2. са включени: 
Приложение 1: Списък на консервационно значимите видове в НП „Пирин” по 
литературни данни;  
Приложение 2: Списък на макромицетите регистрирани и определени при теренните 
изследвания в НП „Пирин” 
Приложение 3: Списък на гъбите в резерват „Баюви дупки – Джинджирица”, НП 
„Пирин” 
Приложение 4: Списък на гъбите установени при теренните изследвания през 2014 г.  
резерват „Юлен”, НП „Пирин” 
Приложение 5: Консервационно значими видове гъби установени в НП „Пирин” при 
теренните изследвания през 2014 г. 
Аналитичната част, заедно с отчетите за научните изследвания и проучвания, събраната 
и обобщена информация по т.1.14.2. е включена в Сборник „Биологична 
характеристика“ 
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1.14.1.3. Лишеи 
 
 В Плана за управление на парка от 2004 г. има данни за 367 вида лишеи, отнасящи се 
към 101 рода, 36 семейства и осем разреда, предимно от клас Ascolichenes. 
 След критичен анализ на съществуващите литературни данни до 2004 год. и някои 
публикации излезли след това, както и при теренните проучвания, към списъка на видовете 
лишеи, срещащи се на територията на парка бяха добавени още 57 вида. 
 Конкретни публикации за резерватната зона на НП „Пирин” няма. Има отделни 
данни за лишеи предимно за резерват „Баюви дупки – Джинджирица”. 
 Ендемити сред лишеите има малко поради широката екологична амплитуда и такива 
видове на територията на парка “Пирин” не са установени. Няма и видове лишеи включени 
в Червената книга на България или защитени със закон. Като редки могат да се считат 
видовете указани като такива в Националната стратегия за опазване на биоразнообразието и 
такива видове в плана за управление на НП "Пирин" от 2004 г. са 25. 
 В процеса на изследването по проекта през 2014 година на територията на НП 
„Пирин” са установени 424 вида лишеи. Всички те са от клас Ascolichenes и се отнасят към 
36 семейства и 101 рода. 
 При теренните проучвания бяха установени 235 вида лишеи отнасящи се към 99 рода 
и 24 сем. 
 Лишейното  разнообразие е проучвано главно в  горските екосистеми като обект на 
специално внимание бяха уникалните за Пирин гори от бяла и черна мура. 
 По време на теренните изследвания са регистрирани 11 консервационно значими 
(редки) видове лишеи, а именно: Acarospora heppii (Naeg.) Naeg., Arthroraphis citrinella 
(Ach.) Poelt, Calicium viride Pers., Collema auriforme (With.) Coppins & J. R. Laundon,: 
Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt, Letharia vulpina (L.) Hue, Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., 
Cyphelium tigillare Ach., Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. Solorina bispora Nyl. Ramalina 
thrausta (Ach.) Nyl. 
 На територията на резерват „Баюви дупки – Джинджирица” през 2014 г. бяха 
регистрирани общо 159 вида лишеи. Седем вида (Acarospora heppii (Naeg.) Naeg., 
Arthroraphis citrinella (Ach.) Poelt , Calicium viride Pers., Collema auriforme (With.) Coppins & 
J. R. Laundon, Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt, Cyphelium tigillare Ach., Letharia vulpina (L.) 
Hue) са с консервационно значение (редки). 
 При теренните изследвания в резерват „Юлен” са установени 61 вида лишеи. Пет  
вида (Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach., Cyphelium tigillare Ach., Letharia vulpina (L.) Hue, 
Solorina bispora Nyl., Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. ) са с консервационно значение (редки). 
 На територията на парка са установени и 3 вида лишеи, намиращи приложение в 
парфюмерийната и фармацевтичната индустрии: Cetraria islandica (L.) Ach., Исландски 
лишей, Evernia prunstri (L.) Ach., дъбов лишей, Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf., боров 
лишей. 
 Наличните данни за лишеите в Национален парк “Пирин” са преди всичко от 
систематичен характер. Няма достатъчно екологични изследвания, които да дадат представа 
за ролята на лишеите в екосистемите. 
 Лишейните групировки и съобщества са с висока степен на естественост. Главната 
цел, към постигането на която трябва да се насочат управленските решения трябва да бъде 
опазване на биоразнообразието, чрез създаване на условия за протичане на процесите в 
екосистемите по своя естествен начин.  
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Поради голямото богатство на лихенофлората на района – наличие на повече от половината 
видове установени в България е наложително управленските решения и програми да 
включват в своите приоритети опазването и. 
 
В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ е включено Приложение 1.14.1.3. Списък на видовете лишеи в 
Национален парк "Пирин". Аналитичната част, заедно с отчетите за научните изследвания 
и проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.14.1.3. е включена в Сборник 
„Биологична характеристика“ 
 
 
1.14.2. Висши растения. 
 
 
1.14.2.1. Мъхове 
 Прегледът на научната литература, справката в наличните хербарийни колекции, 
както и и данните от теренните проучвания през 2014 г. показват, че мъховата флора в НП 
Пирин има следния таксономичен състав: 2 отдела (Чернодробни и Листнати мъхове), 6 
класа, 64 семейства, 132 рода и 330 вида. Това са 43.7% от видовете, известни досега в 
България. Тези данни показват голямо таксономично разнообразие. 
 С известни досега находища само в Пирин са видовете: Scapania helvetica, 
Dicranoweisia compacta, Tortella fragilis, Bryum creberrimum, Tortula norvegica, Campylium 
polygamum, Warnstorfia fluitans, Brachuthecium glaciale, Hypnum fertile, Ptychodium plicatum, 
Ctenidium procerrimum.  
 Мъховата флора на резерват „Юлен“ наброява 75 вида, принадлежащи на 2 отдела, 3 
класа, 33 семества и 50 рода. На територията на резервата се намират популации на 
Buxbaumia viridis - вид от Приложение II на Директивата за местообитанията. 
Местообитанията в резервата са с висока стерен на естественост и условията в тях са 
оптимални за популациите на мъховете. 
 Мъховата флора на резерват „Баюви Дупки-Джинджирица“ е представена от 89 вида, 
отнасящи се към 2 отдела, 3 класа, 34 семейства и 54 рода. Разнообразието от видове 
включва такива, типични за иглолистните местообитания, както и за откритите 
пространства, характеризиращи се с плитка почва, ерозирани терени и скални излази. 
 Мъховете обитават разнообразие от местообитания – иглолистни гори, смесени 
иглолистно-широколистни гори, открити тревни съобщества, торфища, крайречни влажни 
ливади, планински реки и потоци. Растат върху почва, скали, скални пукнатини, гниеща 
дървесина, кора на дървета и храсти, прикрепени към обливани в реките и потоците скали. 
В торфищата представителите на род Sphagnum (Торфени мъхове), както и видове на 
родовете Philonotis, Aulacomnium, Calliergon, Callirgonella, Warnstofia, Drepanocladus 
образуват съществена част от растителното разнообразие и са основни фактори за 
задържане на вода в тези местообитания. Мъховете съставляват и основна част от 
натрупващия се торф. Важен компонент са на две от местообитанията от Директива 
92/43/ЕИО (Директивата за местообитанията), а именно природно местообитание 7140 
Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0 Мочурни гори. 
 Сред видовете в Червения списък на мъховете в България, включващ 251 вида, 34 
вида или 13.5% са с разпространение на територията на НП „Пирин“. От тях 2 вида са с 
категория „Критично застрашен“ (CR), 2 „Застрашен“ (EN), 29  - „Уязвими“ (VU) и 1 вид с 
категория „Почти застрашен (NT). 
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Buxbaumia viridis е вид от Приложение II на Директивата за местообитанията и въпреки че в 
България е с по-широко разпространение в сравнение с другите части на Европа, този вид е 
включен за мониторинг на Националната система за мониторинг на биологичното 
разнообразие и популациите му са обект на наблюдения и картиране.  
 Дълго в списъка на видове от Пирин беше включен и друг вид от Приложение II на 
Директивата за местообитанията – Dicranum viride. Данните за находището не са точни – х. 
Дамяница. Този вид расте по кора на стари букови дървета и досега в България е 
регистриран в едно находище и върху едно дърво в Западна Стара планина и с по-жизнени и 
многочислени популации в резерват „Боатин“ и долината на р. Заводна в границите на НП 
Централен Балкан. В посоченото находище в Пирин няма условия за растеж на този вид. 
Проучванията досега в планината не са довели до намирането му и затова предложението е 
да се изключи от списъка с видове в НП Пирин. 
 
 Въпреки добрите условия в горите за популациите на Buxbaumia viridis,  необходимо 
е видът да бъде предмет на мониторингово наблюдение в известните находища, а при 
установяване на нови такива, информацията да се предоставя в Дирекцията на НП „Пирин“. 
Мониторингът трябва да включва оценка на местообитанието и по-контретно наличие на 
гниеща дървесина като потенциален субстрат за разселване. 

 
1.14.2.2. Висша флора 
Литературен обзор 
 Първите данни за флората и растителността на Пирин датират от първата половина 
на 19 век, когато известният Гьотингенски ботаник August Grisebach публикува своите 
съчинения “Reise durch Rumelien” (1843) и “Spicilegium Florae Rumelicae et Bithynicae” 
(1843). В тях той съобщава голям брой видове, установени по време на неговото 
пътешествие из Балканския полуостров, между тях и новоописаният от него от планината 
Пелистер вид Pinus peuce (бяла мура). По късни сведения представя Janka (1872-1873). 
Сведения за флората на Пирин се появяват и в първата българска флора (Velenovsky, 1891) и 
в нейното допълнение (Velenovsky, 1898). Сведения за флората на Пирин се съдържат в 
доклада на Байкушев (1900), където освен сведения за горите се съдържа и информация за 
голям брой планински растения, събрани от Johann Kellerer.  
 В началото на 20 век ценни сведения за флората на Пирин са публикувани отново от 
Velenovsky (1910), Degen (1911) и Урумов (1923), а също кратки съобщения, които касаят 
отделни видове са публикувани и от други ботаници. Тези работи почти изчерпват 
сведенията за флората и растителността на Пирин до този момент.  
 От началото на 20-те години на 20-ти век започва интензиваната работа на Н. 
Стоянов и Б. Стефанов за разработването на Флора на България. Сведения за флората на 
Пирин се съдържат в техните разработки за житните и бобовите растения на България 
(Стоянов и Стефанов, 1921ab, 1922a) и в тяхната по-обобщена работа “Фитогеографска и 
флористична характеристика на Пирин планина” (Стоянов и Стефанов, 1922b). В тази 
разработка авторите представят най-характерните особености на пиринската флора, като 
коментират най-характерните моменти съобразно екологичните условия, обусловени главно 
от надморската височина и характера на основната скала.  

В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ към т.1.14.2.1. е приложен Списък на мъховата флора и 
Списък на консервационно значимите видове в НП „Пирин“.  Аналитичната част, заедно с 
отчетите за научните изследвания и проучвания, събраната и обобщена информация по 
т.1.14.2.1. е включена в Сборник „Биологична характеристика“ 
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 В издадената от Стоянов и Стефанов Флора на България (1924-1925) са посочени 
всички установени дотогава растителни видове на Пирин. За момента тази информация за 
флората на планината е била най-пълна. Особено положителен момент при написването на 
Флора на България е било привличането на чуждестранни ботаници като неофициални 
консултанти за някои от по-критичните родове, като Zahn за Hieracium, Becker за Viola и др. 
(Станев, 2001), което е позволило равностойна разработка на отделните родове. Поради това 
сведенията за флората на Пирин от Флора на България са възможно най-пълни за момента 
на написването на Флората. 
 От този период е и съчинението за водорасловата флора на Пирин (Петков, 1925). 
Авторът представя подробен списък на установените от него до този момент видове 
водорасли на планината, а по-късно допълва списъка на водораслите с някои нови видове 
(Петков, 1929). 
 Написването на Флора на България дава мощен тласък на флористичните 
изследвания у нас и през следващите десетилетия са съобщени много нови видове за 
планината. Описани са и редица видове, нови за науката, като Arabis ferdinanfi-coburgii Kell. 
et Sund., Saxifraga ferdinandi-coburgii Kell. et Sund., Arenaria pirinica Stoj. и ред други 
ендемични растения.  Нови данни за флората се съдържат в работите на Achtaroff (1938), 
Hermann et al. (1929, 1931), Zahn et al. (1931), Цан и Георгиев (1934), Т. Георгиев (1934). 
Последните три разработки касаяят главно род Hieracium, но в други разработки се 
съобщават други нови и редки видове за Пирин Stojanoff (1932, 1941).. 
 Принос към флората на България и в частност към тази на Пирин са разработките на 
Pawlowski (1952, 1953) за род Alchemilla. Същият автор описва и един ендемичен таксон – 
Erigeron vichrenensis Pawl., който през последните десетилетия претърпява различни 
номенклатурни промени, като по-често се цитира като подвид. 
 През периода на 50-те до 70-те години за Пирин е публикувана главно флористична 
информация – находища на нови и редки за планината растения (Йорданов, Китанов, 1951; 
Велчев и др., 1962, 1966, 1973; Панов, Панова, 1973, Кожухаров и др., 1983; Чешмеджиев, 
1977; Денчев и Кожухаров, 1987). Тези публикации съобщават новонамерени на Пирин 
растителни таксони, като Athyrium alpestre, Avena scheuzeri, Bromus ramosus,  Alium 
melanantherum, Gladiolus illyricus, Rumex scutatus, Silene heuffelii, Ribes petraeum, Astragalus 
australis, Callitriche hamulata, Gentiana nivalis, Orobanche rapum-gemnistae, Ligularia sibirica, 
Digitalis laevigata, Campanula foliosa, Coralorrhiza trifida, Aegilops triuncialis, Anthylis 
vulneraria ssp. polyphylla, Brachypodium pinnatum ssp. rupestre, Campanula grosekii, 
Campanula velebitica ssp. velebitica, Dianthus pelviformis, Ostrya carpinifolia, Rorippa lipizensis, 
Trifolium michelianum, Verbascum formanekii, Centaurea immanuelis-loewii и др. Някои от тези 
видове днес са известни със синонимни названия, или са променили таксономичния си ранг, 
поради което не са отбелязани в списъка на флората. Обобщение на флората на Пирин е 
направено от Китанов и Китанов (1990). Независимо, че според желанието на авторите 
тяхната “Флора на Пирин” има научно-популярно характер и е насочена към широк кръг 
ползватели, в нея се съдържа ценна информация за разпространените в Парка таксони. Тя 
може да се ползва като ориентиращ източник, но трябва да се има предвид, че известна 
немалка част от таксоните са претърпели номенклатурни промени и не се покриват с тези от 
“Флора на Пирин”, а също, че книгата касае цялата планина, а не само Парка. 
 С развитието на биосистематичното направление в българската ботаника започват 
разработки на отделни родове и семейства. Тези разработки не са специално насочени към 
Пирин планина, но в повечето от тях попадат пирински видове. Такива са трудовете на 
Кузманов (1984) за сем. Asteraceae, на Кожухаров (1985) за сем. Poaceae, на Пеев (1974) за 
род Veronica, на Анчев (1975, 1982) за род Galium, на Петрова (1979) за род Linum, на 
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Маркова (1973) за родовете Rubus и Potentilla и др., коиото не е възможно да бъдат 
изброени, но които засягат в по-малка или по-голяма степен представители на Пиринската 
флора. 
 Мащабно проучване на флората на планината и в частност на НП Пирин е 
осъществено в края на 70-те и през 80-те години от Н. Андреев. Той прави подробен анализ 
на флората на резерват “Баюви дупки-Джинджирица” и на Парка и установява около 1100 
вида висши растения. Андреев прави и за първи път подробен флористичен анализ на Парка. 
Резултатите му са публикувани в няколко разработки (Андреев, 1979, 1981, 1988, 1991, 
1993, Пеев, Андреев, 1984). Окончателното обобщение е представено в паркоустройствения 
проект (1993), но не е публикувано в специализираната литература, поради 
преждевременната смърт на автора през 1994 г. 
 Върху състава на висшата високопланинска флора в Пирин са публикувани данни в 
редица таксономични и флористични статии (Урумов, 1909; Виходцевски, 1963; Баев, 1947; 
Попов и др. 2005; Спиридонов и др. 2012 и др.) и преди всичко в публикуваните флори 
“Флора на България” (Стоянов, Стефанов 1924; 1933; 1948; Стоянов, Стефанов, Китанов, 
1966/67); Флора на НР България т. 1-IХ (1963-1989); Определител на висшите растения в 
България (1992) и др. През последните десетилетия данни за нови находища на таксони на 
територията на НП Пирин могат да се открият във Phytologia Balcanica (2007-2014). 
 В природозащитен аспект данни за високопланинската растителност и флора на 
Пирин се съдържат в Червена книга на България (1984), Бисерков (2011); Пеев (2011); Атлас 
на ендемичните растения в България (1991), Национална стратегия за опазване на 
биологичното разнообразие (1993), Велчев, Василев (1988) и др. 
Метод на работа 
 По време на работата таксономичната принадлежност на всички флористични 
материали е определяна съгласно Флора на (Н.) Р. България I-ХI том (1963-2013), ползвани 
са "Определител на дървета и храсти в България" (Граматиков, 1992), "Определител на 
растенията в България" (Делипавлов и Чешмеджиев (ред.), 2011), "Флора на България" I-II 
(Стоянов и др., 1966-1967) и др. 
 Справка за консервационно значимите видове е направена от "Червена книга на Р 
България" (2011), приложенията на Закона за биологичното разнообразие, Червения списък 
на висшите растения в България (Petrova and Vladimirov, 2009) и приложенията на 
Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора 
(CITES, 1975). Като източник на информация за видовото разнообразие на пиринската 
флора се използва информацията от база-данни на депозираните образци в хербариума на 
Аграрен универститет – Пловдив и лични хербарни бази-данни. 
 При изследване на тревните и храстови съобщества, трансектите са планирани след 
преглед на картните материали и наличните данни с оглед да се обхване по-голямо 
разнообразие, при различните антропогенни въздействия (паша, туристически пътеки, 
сгради, спортни съоръжения, резервати). 
Резултати 
 На база литературни данни (използвани са данни от 235 научни труда), хербарни 
материали и теренни проучвания, са установени 1338 вида от висшата флора на НП 
"Пирин", разпределени в 487 рода и 98 семейства от 5 отдела, което представлява 32.6% от 
видовете и 63.2% от семействата висши растения в България или 62.3% от видовете от 
флората на флористичен район Пирин (Табл. 1.). Петдесет и три от семействата са 
представени в пълен родов състав. В пълен видов състав са представени 19 семейства. 
Направен е и пълен систематически списък на висшите растения от флората на парка. 
Латинските наименования на таксоните в списъка са актуализирани в съответствие със 
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съвременния им таксономичен статус. На базата на новите данни е съставен чек-лист за 
улесняване на бъдеща теренната работа. 
 
Таблица №.25: Сравнителна характеристика на флористичното богатство на България, 
Пирин планина и НП „Пирин“. 

Флора Семейства Родове Видове 

България (2012) 155 (100 %) 914 (100 %) 4102 (100 %) 

Пирин планина (2014) 120 (77,4 %) 629 (68,8 %) 2149 (52,4 %) 

НП „Пирин“ (2014) 98 (63,2%/81,7%) 487 (53,3%/77,4%) 1338 (32,6%/62,3%) 
Equisetophyta  4 
Lycopodiophyta  5 
Polypodiophyta  25 
Pinophyta  12 
Magnoliophyta  1292 
Liliopsida  246 
Magnoliopsida  1046 
Общо висши растения  1338 

Таблица №.26:   Разпределение на видовете висши растения от флората на НП „Пирин” по 
отдели и класове. 
         В Таблица №.26 е представено разпределението на висшите растения от на НП 
„Пирин” по отдели и класове. Вижда се, че Покритосеменните растения са представени от 
1292 вида от които 246 са Едносемеделни и 1046 са двусемеделни. 
 
⇒ Нови видове висши растения за флората на Пирин (вкл. НП "Пирин") открити 
по време на теренната работа през 2014. 
 По време на провеждане на теренната работа на територията на парка бяха 
установени 8 нови вида растения за висшата флора на флористичен район Пирин 
(респективно за флората на парка). Това са: Poaceae – Lolium rigidum Gaudin (твърда 
глушица), Phleum montanum C. Koch (планинска тимотейка), Asteraceae: Centaurea phrygia L. 
subsp. moesiaca (Urum. et Wagn.) Hay. (фригийска метличина), Caryophyllaceae: Dianthus 
quadrangulus Velen. (четириръбест карамфил), Orobanchaceae: Orobanche loricata Rchb. 
(кожест воловодец), Rosaceae: Alchemilla crinita Buser (дълговлакнесто шапиче), 
Cuscutaceae: Cuscuta approximata Babingt. (приближена кукувича прежда) Хербарните 
материали са депозирани в хербариума на ИБЕИ (SOM). 
⇒ Нови таксони във флористичния списък на НП "Пирин". 
 Също така към известния списък на видовете от флората на парка от 2004 година 
бяха добавени още 32 вида от 19 семейства на основата на литературни данни и депозирани 
хербарни материали. Това са: 
сем. Anthericaceae (Венечникови) 
Anthericum liliago L. (Неразклонен венечник) 
сем. Aspleniaceae (Изтравничеви) 
Asplenium viride Hudson (Зелено изтравниче) 
сем. Asteraceae (Сложноцветни) 
Centaurea moesiaca Urum. & Wagn. 
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Hieracium alpicola Tausch (Алпийска рунянка) 
Hieracium caespitosum Dumort. (Туфеста рунянка) 
Hieracium erythrocarpum Peter (Червеноплодна рунянка) – нов вид за Пирин (досега само в 
Славянка – Консп. 2012 – стр. 223, Bal-OT)  
сем. Brassicaceae (Кръстоцветни) 
Alyssum orbelicum Ančev & Uzunov (Рилски игловръх) – локален ендемит за Пирин (Консп. 
2012 – стр. 64, Bul) 
Barbarea balcana Panč. (Балканска злина) – Балкански ендемит – Bal 
Draba lasiocarpa Roch. (Влакнестоплодна рупа) 
Erysimum pseudoatticum Ančev & Polatschek, Ann. Naturhist. Mus. Wien, B, 100 (1998):726. 
(syn. Erysimum pusillum Gillies ex Hook. & Arn. (Ančev Phytologia Balcanica 13 (2): 153–178, 
Sofia, 2007  
– E. pusillum subsp. parnassi var. atticum p.p., auct. Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc.1 (1925) 380, 
non Heldr. & Sart. ex Boiss., l.c. 
– E. pusillum subsp. parnassi p.p., auct. Assenov in Jordanov, Fl. RP Bulg. 4 (1970) 357, non 
(Boiss. & Heldr.) Hayek, l.c. – Български ендемит, нов вид за Пирин (Консп. 2012 – стр. 185, 
Bul) (Дребна боянка) 
Thlaspi ochroleucum Boiss. & Heldr. (Жълтеникава попова лъжичка) 
сем. Caryophyllaceae (Карамфилови) 
Cerastium moesiacum Friv. – Балкански ендемит – Bal – нов вид за Пирин (Консп. 2012 – стр. 
134) (Мизийски рожец) 
сем. Cyperaceae (Острицови) 
Eriophorum angustifolium Roth (Теснолистна пушица) 
сем. Droseraceae (Росянкови) 
Drosera rotundifolia L. (Кръглолистна росянка) – нов вид за Пирин, защитен от ЗБР (2007) 
сем. Fabaceae (Бобови) 
Anthyllis aurea Welden (Златиста раменка) – Балкански ендемит Bal, защитен от ЗБР (2007) 
Onobrychis lasiostachya Boiss. (Влакнестокласа еспарзета). Bal-Anat 
Trifolium hybridum L. (Хибридна детелина) 
сем. Fumariaceae (Росопасови) 
Corydalis solida (L.) Clairv. (Плътногрудеста лисичина) 
сем. Gentianaceae (Тинтявови) 
Gentianella germanica (Willd.) Börner (Германска горчивка) 
Gentianella lutescens (Vel.) Holub (Жълтеникава горчивка) 
сем. Menyanthaceae (Воднодетелинови) 
Menyanthes trifoliata L. защитен от ЗБР (2007) (Трилистна водна детелина) 
сем. Orchidaceae (Салепови) 
Orchis mascula (L.) L. (Мъжки салеп) – нов вид за Пирин, конв. CITES 
Pseudorchis frivaldii (Hampe ex Griseb.) P.F.Hunt (syn. Gymnadenia frivaldii Hampe ex Griseb. 
(Фривалдиев лъжесалеп) – конв. CITES 
сем. Orobanchaceae* (Воловодецови) 
Orobanche gracilis Sm. (Строен воловодец) 
Orobanche laserpitii-sileris Reut. (Срамников воловодец) 
Orobanche reticulata Wallr. (Мрежест воловодец) 
сем. Poaceae (Житни) 
Festuca spectabilis Jan. (Забележителна власатка) – нов вид за флората на Пирин планина и 
парка! 
сем. Polygonaceae (Лападови) 

http://www.ope.moew.government.bg/
mailto:info@proles.bg


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 
Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 
 

177 

Rumex arifolius All. (Змиярниколистен киселец) 
Rumex obtusifolius L. (Тъполистен лапад) 
сем. Rosaceae (Розоцветни) 
Potentilla palustris (L.) Scop. (Ливадно прозорче) – нов вид за Пирин, защитен от ЗБР (2007) 
сем. Rubiaceae (Брошови) 
Asperula suberosa Sibth. et Sm. (Коркова лазаркиня) – Балкански ендемит Bal – в ЧКБ (2011) 
сем. Scrophulariaceae (Живеничеви) 
Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe (Салисбургска очанка) 
сем. Valerianaceae (Дилянкови) 
Valeriana montana L. (Планинска дилянка) – в ЧКБ (2011) 
Valeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath. (Целолистна дилянка) – защитен от ЗБР (2007) 
⇒ Картиране на видове висши растения избрани от Дирекцията на НП "Пирин". 
 През месеците юни-септември 2014 бяха извършени посещения във варовитата и 
силикатната части на НП "Пирин", както и във високопланинските части на парка, 
разположени над горната граница на гората. В резултат на това са установени нови 
находища на видовете от списъка и е извършено пълно фитоценотично описание на 
съобществата на някои от видовете висши растения от списъка на дирекцията на НП 
"Пирин". По-долу е представена получената на терена информация за находищата на тези 
растения: 
Arabis ferdinandi-coburgii Kellerer & Sund.(Пиринска гъшарка) 
 По варовити скалисти места по пътеката от Джамджиеви скали за Голям Казан, 
16.07.2014 г., N 41 45 57.6, E 23 24 42.7; 2271 м надм.в. В съобществото участие вземат 
видовете: Silene ciliata Pourret (Ресничесто плюскавиче), Achillea ageratifolia (Sibth. & 
Sm.)Boiss. (Скален равнец), Scutellaria alpina L.(Алпийска превара), Aubrieta gracilis Sprun. 
ex Boiss.(Грациозна аубриета), Doronicum columnae Ten. (Стълбчест див слънчоглед), 
Polystichum lonchitis(L.) Roth (Копиевиден многоредник), Saxifraga luteoviridis Schott & 
Kotschy (Зеленикавожълта каменоломка), Sesleria comosa Velen. (Планинска гъжва), 
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link (Космат зановец). 
 По варовити тревисти места в пасище от типа 6170 Алпийски и субалпийски 
варовикови тревни съобщества под връх Баюви дупки (западни склонове), N 41 45 46.2, E 
23 20 38.1, 2200 м надм. в. В съобществото участват видовете: Sesleria comosa Velen. 
(Планинска гъжва), Armeria alpina Willd. (Високопланинско лъжичниче), Saxifraga 
ferdinandi-coburgi J.Kellerer & Sund. (Македонска каменоломка), Draba aizoides L. 
(Вечнозелена рупа), Thlaspi bellidifolium Griseb. (Красиволистна попова лъжичка), Centaurea 
achtarovii Urum. (Ахтарова метличина), Anthyllis vulneraria  L. subsp.vitellina (Velen.) 
Kuzmanov (Целебна раменка), Alyssum pirinicum (Stoj.& Acht.) Ancev, Myosotis alpestris 
F.W.Schmidt (Алпийска незабравка), Primula halleri J.F.Gmelin (Дългоцветна иглика), 
Helianthemum nummularium (L.) Miller (Обикновен желтак), Androsace villosa L. (Туфест 
оклоп) 
 Този локален за планината ендемит е разпространен по мраморното било на Северен 
Пирин, като слиза до 2200 м надморска височина. 
Artemisia eriantha Ten. (Скален пелин) 
 Този хазмофит се среща както върху варовити, така и върху силикатни скали на 
Пирин планина. 
Седловина Кабата, 2500 м надм в. силикатен терен,30.09.2014 г. 
 По западните склонове на връх Каменитица, 24.06.2014 година. Среща се заедно с 
видовете: Cerastium decalvans Schloss. subsp. macedonicum (T. Georg.) Stoj.& Stefanov 
(Балкански рожец), Carex kitaibeliana Degen ex Bech. (Китайбелова острица), Botrychium 

http://www.ope.moew.government.bg/
mailto:info@proles.bg


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 
Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 
 

178 

lunaria (L.) Sw. (Лунна папрат), Saxifraga oppositifolia L. (Арктична каменоломка), Sesleria 
comosa Velen. (Планинска гъжва), Armeria alpina Willd. (Високопланинско лъжичниче), 
Saxifraga ferdinandi-coburgi J.Kellerer & Sund. (Македонска каменоломка), Thlaspi 
bellidifolium Griseb. (Красиволистна попова лъжичка). 
 По варовити скали в долната част на Голям Казан,2420 м н.в., N 46 46 13.0, E 23 
24 33. Заедно с нея се срещат: Campanula cochlearifolia Lam. (Дребна камбанка), Primula 
halleri J. F. Gmelin (Дългоцветна иглика), Veronica kellererii Degen & Urum. (Келерерово 
великденче), Arabis ferdinandi-coburgii  Kellerer & Sund. (Пиринска гъшарка), Acinos alpinus 
(L.) Moench (Алпийски ацинос).  
 Този скален вид се среща в местообитания 8120 Сипеи върху варовити терени и 
калциеви шисти във високите планини и 8210 Силикатни сипеи от планинския до 
снежния пояс. 
Empetrum nigrum L. (Черен емпетрум) 
 Вляво от пътеката за Влахински превал, северно изложение, N 41 44 57.3, E 023 
24 05.7, 2400 м надм.в. Расте до Pinus mugo Turra (Клек), Juniperus sibirica Burgsd. 
(Сибирска хвойна), Vaccinium uliginosum L.(Синя боровинка), Gentiana punctata L. 
(Петниста тинтява). 
 Под Суходолски превал над хижа "Яворов" N 41 48 05.6, E 23 21 33.2, 2454 м 
надм.в. В съобществото участват видовете: Sedum annuum L. (Едногодишен дебелец), 
Sesleria comosa Velen. (Планинска гъжва), Leontodon rilaensis Hayek (Рилска жълтица), 
Jasione laevis Lam. subsp.orbiculata (Griseb.ex Velen.) Tutin (Високопланинско вятърче), 
Dianthus microlepis Boiss. (Дребнолюспест карамфил), Potentilla ternata C.Koch (Трилистен 
очиболец), Campanula alpina Jacq. (Алпийска камбанка), Crocus veluchensis Herbert 
(Планински минзухар), Senecio glaberrimus (Rochel) Simonkai (Гладък спореж), Geum 
montanum L. (Пленинско омайниче), Vaccinium myrtillus L.(Черна боровинка), Plantago 
atrata Hoppe (Тъмен живовляк), Luzula pindica (Hausskn.) Chrtek & Krisa (Пиндска светлика), 
Veronica bellidioides L.(Паричковидно великденче), Pedicularis orthantha Griseb. 
(Правоцветно пропадниче), Juncus trifidus L. (Триделна дзука), Arenaria biflora L. 
(Двуцветна песъчарка), Carex curvula All.(Извита острица). 
 Този хазмофит се среща по силикатни терени във всички циркуси на Северен 
Пирин с надморска височина над 2400 м. В предишни години е събиран хербарен 
материал от Бъндеришки циркус: до пътеката за Бъндеришка порта, Тодорина порта, 
долината на река Валявица над хижа Дамяница. 
Erigeron vichrensis Pawl. (Вихренска злолетница) 
 Тревисти места по варовит терен в Малкия Казан: N 41 46 21.4, E 023 25 21, 2210 м 
надм.в. 27 индивида от E. vichrensis Pawl. в съобществото участват: Phleum alpinum L. 
(Алпийска тимотейка), Daphne kosanini (Stoj.) Stoj.(Кошаниново бясно дърво), Centaurea 
achtarovii Urum. (Ахтарова метличина), Arabis ferdinandi-coburgii Kellerer & Sund. 
(Пиринска гъшарка), Pedicularis orthantha Griseb. (Правоцветно пропадниче), Genista 
subcapitata Pancic (Главеста жълтуга), Pinus mugo Turra (Клек). 
 Популацията на вида е в добро състояние, непроменена от двадесет години. Основна 
заплаха за нея е близостта и до туристическата пътека, която през летния сезон е силно 
натоварена от посещаващите планината. 
Brassica nivalis Boiss.et Heldr. subsp.jordanoffii (O.E.Schultz.)Akeroyd et Leadlay 
(Пиринско зеле). 
 Най-високата част на пътеката под Джамджиеви скали за Голям Казан N 41 46 008, 
E 023 24 40.1; 2219 м ньдм.в., по мраморизирани варовици. В съобществото и участват 
видовете: Helianthemum nummularium (L.) Mill. (Обикновен желтак), Carex kitaibeliana Degen 
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ex Becherer (Китайбелова острица), Pedicularis orthantha Griseb. (Правоцветно пропадниче), 
Anthyllis vulneraria L. subsp.vitellina (Velen.) Kuzmanov (Целебна раменка), Carum graecum 
Boiss.& Heldr. (Гръцки ким), Saxifraga ferdinandi-coburgi Kellerer & Sund. (Македонска 
каменоломка), Thymus perinicus (Velen.) Jalas (Пиринска мащерка), Potentilla apennina 
Ten.subsp.stojanovii Urum.& Jav. (Апенински очиболец), Achillea ageratifolia (Sibth.& Sm.) 
Boiss. (Скален равнец), Oxytropis urumovii Jav. (Урумов окситропис), Androsace villosa L. 
(Туфест оклоп), Campanula cochlearifolia Lam. (Дребна камбанка), Dryas octopetala L. 
(Сребърник). 
 Съобщества на този вид слизат и на по-малка надморска височина в Малкия Казан: 
N 41 46 16.6, E 023 24 47.4; 2290 м надм.в. Покрай тях се вие пътеката от хижа "Бъндерица 
за главното било. Видовете, образуващи съобществата са същите, както на пътеката по 
Джамджиевите скали. На много места виждахме откъснати стръкове от пиринското зеле. 
Популацията му е в добро състояние и нормално плодоноси. Най-ниско забелязахме 
отделни туфи от пиринското зеле под и над пътеката за хижа Бъндерица под циркус 
Малък Казан на 2100 м надм.в. 
 По варовити скалисти места над хижа "Яворов" под Суходолски превал N 41 48 
30.4, E 023 21 51.2, 2280 м надм.в., 18.07.2014 година, 15 туфи от пиринското зеле, заедно с 
него участват и видовете: Sesleria comosa Velen. (Планинска гъжва), Saxifraga sempervivum 
C.Koch (Вечнозелена каменоломка), Carex curvula All. (Извита острица), Anthyllis vulneraria 
L. subsp.vitellina (Velen.) Kuzmanov (Целебна раменка), Polygala major Jacq. (Голяма 
телчарка), Helianthemum nummularium (L.) Mill. (Обикновен желтак), Cerastium arvense L. 
(Полски рожец), Gentiana verna L. (Пролетна тинтява), Acinos alpinus (L.) Moench (Алпийски 
ацинос), Poa alpina L. (Алпийска ливадина), Genista subcapitata Pancic (Главеста жълтуга), 
Galium anisophyllon Vill. (Разнолистно еньовче), Hippocrepis comosa L. (Обикновена конска 
подкова), Pedicularis orthantha Griseb. (Правоцветно пропадниче), Armeria alpina Willd. 
(Алпийско лъжичниче). 
 Според Андреев (1988) този локален за Пирин ендемит в резервата "Баюви дупки- 
Джинджирица" има популации по източните склонове на връх Разложки Суходол, които 
се намират от другата страна на" Стъпалата" на описаната популация на вида по-горе. 
Oxytropis urumovii Jav. (Урумов окситропис) 
 Местността "Орлите" южно под връх Бански Суходол, 2500 м надм в.,24.06.2014 
година. Площ на популацията около два декара, варовит терен, южно изложение, наклон 250 
.Покритие 60 %, скали 40 %. Съставът на съобществото е: Oxytropis urumovii Jav. (Урумов 
окситропис) 1, Carex curvula All. (Извита острица) 2, Saxifraga ferdinandi-coburgi J. Kellerer 
& Sund. (Македонска каменоломка) 1, Gentiana verna L. (Пролетна тинтява) +, Anthyllis 
vulneraria L. subsp. vitellina (Velen.) Kuzmanov (Целебна раменка) +, Androsace villosa L. 
(Туфест оклоп) +, Sesleria comosa Velen. (Планинска гъжва) 2. 
 Този калцифилен ксерофит образува отворени мозаечни съобщества по варовитата 
част на Северен Пирин от 2400 до 2900 м надм.в. Често срещан е по пътеката от 
Джамджиеви скали за Голям и Малък Казан, по южните и северните склонове на връх 
Вихрен и на всички мраморни върхове северно от него: Кутело, Бански Суходол, 
Баюви дупки, Каменитица и Разложки Суходол. 
Oxytropis kozuharovii Pavlova, D. Dimitrov et M. Nikolova (Кожухаров окситропис) 
 Този локален ендемит расте в Окаденския циркус при надморска височина 2550 
м, източно изложение, наклон 50 0 върху хумусно-карбонатна почва. Популацията е плътна 
с висока численост, площта и е 2 декара. Заедно с него в съобществото участват и видовете: 
Bromus lacmonicus Hausskn.(Лакмонска овсига), Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. 
(Ръждива власатка), Sesleria comosa Velen. (Планинска гъжва), Calamagrostis arundinacea 
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(L.) Roth (Горски вейник), Carex kitaibeliana Degen ex Bech. (Китайбелова острица), 
Onobrychis montana DC. subsp.scardica (Griseb.) P.W. Ball. (Планинска еспарзета), Jurinea 
mollis (L.) Rchb. (Мековлакнест миск), Aster alpinus L. (Алпийско димитровче), 
Helianthemum nummularium (L.) Miller (Обикновен желтак) и други. 
 Друга популация се намира на 150 м по-високо от описаната по-горе. 
Популацията е в много добро състояние. Близки до този локален ендемит видове от род 
Oxytropis DC. се срещат в Пиринеите, Алпите, Карпатите,в Шотландия и в Албанските 
Алпи. 
Papaver degenii (Urum.& Jav.)Kuzmanov (Пирински мак) 
 Този хазмофит се среща по мраморите на главното било в Северен Пирин. По 
южния и северния склон на връх Вихрен образува отворени мозаечни съобщества 40 % и 
60 % скали Papaver degenii (Urum.& Jav.) Kuzmanov (Пирински мак) +, Potentilla apennina 
Ten. subsp.stojanovii Urum.& Jav. (Апенински очиболец), Pedicularis orthantha Griseb. 
(Правоцветно пропадниче), Alyssum pirinicum (Stoj.& Acht.) Ancev (Пирински игловръх), 
Euphrasia salisburgensis Funck (Салисбургска очанка), Poa pirinica Stoj.& Acht. (Пиринска 
ливадина).  
 По северния склон на връх Вихрен пиринският мак образува същите 
съобщества. Най-ниско слиза в Големия Казан – до 2400 м надм.в. 
 На югозапад от връх Вихрен този вид се среща по мраморите на Синаница. Среща 
се още по връх Бански Суходол и Кончето. В резерват "Баюви дупки-Джинджирица той се 
среща по източните склонове на връх Разложки Суходол. 
Verbascum davidoffii Murb. (Давидов лопен) 
 Този локален за Пирин ендемит се среща по варовити тревисти места в долината 
на река Бъндерица: от ресторанта под хижа "Бъндерица" до шосето за хижа "Вихрен" 
има 17 индивиди от него. В съобществата му участват видовете: Minuartia verna (L.) Hiern 
(Пролетна мишовка), Fragaria vesca L. (Горска ягода), Heracleum sibiricum L. (Сибирски 
дивисил), Festuca valida (Uechtr.) Penzes (Мощна власатка), Erysimum cuspidatum (Bieb.) DC. 
(Островърха боянка), Knautia arvensis (L.) Coulter (Полско червеноглавче), Thalictrum minus 
L. (Дребно обичниче), Dianthus petraeus Waldst.& Kit. (Скален карамфил), Chamaecytisus 
absinthioides (Janka) Kuzmanov (Балкански зановец), Achillea ageratifolia (Sibth.& Sm.) Boiss. 
(Скален равнец), Daphne oleoides Schreber (Маслиноподобно бясно дърво).  
 При големия завой преди хижа "Вихрен" има още 16 индивиди от давидовия 
лопен. Най-ниско слиза този вид под хижа "Бъндерица" до шосето на острия завой за 
град Банско при надморска височина 1300 м, където се срещат 5 индивида. По варовити 
скали над хижа "Яворов" – преди "Бункера" също се срещат единични представители на 
този вид. Андреев (1978) две популации на този вид, които се отличават с дифузна 
структура и малка численост. Николова (1996) съобщава нов локалитет за този вид от 
Бански Суходол в гора от черна мура на 1700 м надм.в. Тук той образува малочислена 
отворена популация от 10 индивида. Заедно с него участват видовете: Calamagrostis 
arundinacea (L.) Roth. (Горски вейник), Festuca penzesii (Acht.)Markgr.-Dann.(Пензесова 
власатка), Vaccinium myrtillus L. (Черна боровинка), Plantago atrata Hoppe ( Тъмен 
живовляк), Centaurea napulifera Rochel (Ряповидна метличина), Veronica kellereri Deg. et 
Urum. (Келерерово великденче), Veronica jacquinii Baumg. (Жаклиново великденче), 
Saxifraga luteoviridis Schott et Kotschy (Зеленикавожълта каменоломка), Daphne oleoides 
Schreber (Маслиноподобно бясно дърво), Erysimum cuspidatum (Bieb.) DC. (Островърха 
боянка). 
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Poa pirinica Stoj.& Acht. (Пиринска ливадина). 
 Този балкански ендемит се среща в субалпийския и алпийски пояс на Пирин 
планина. Образува отворени тревни съобщества с плитка почва върху мраморен терен от 
2100 до 2700 м надм.в. Участва в състава на местообитание 6170 Алпийски и субалпийски 
варовикови тревни съобщества. Среща се заедно с Artemisia eriantha Ten. , Saxifraga spruneri 
Boiss. (Шпрунерова каменоломка), Arabis ferdinandi-coburgii Uellerer & Sund., Galium 
demissum Boiss. (Дребно еньовче) и др. Среща се по всички варовити и мраморни 
върхове на главното било в Северен Пирин. 
Thymus perinicus (Velen.) Jalas (Пиринска мащерка) 
 Този локален пирински ендемит образува отворени мозаични популации по 
варовитите и мраморни върхове в Северен Пирин: върховете Вихрен, Кутело, Бански 
Суходол, Каменитица, Разложки суходол и съответните им циркуси. Заедно с него 
участие в популациите му са следните видове: Poa alpina L. (Алпийска ливадина), Poa 
pirinica Stoj.et Acht. (Пиринска ливадина), Festuca pirinica Horvat ex Markgr.-Dannb. 
(Пиринска власатка), Juncus trifidus L. (Триделна дзука), Carex kitaibeliana Degen ex Becherer 
(Китайбелова острица), Carex pyrenaica Wahlenb. (Пиренейска острица), Salix reticulata L. 
(Мрежолистна върба), Anthyllis vulneraria L.subsp.vitellina (Velen.) Kuzmanov (Целебна 
раменка), Onobrychis montana DC. subsp.scardica (Griseb.) P.W.Ball (Планинска еспарзета), 
Oxytropis campestris (L.) DC. (Полски окситропис), Oxytropis urumovii Jav. (Урумов 
окситропис), Aster alpinus L. (Алпийско димитровче), Artemisia eriantha Ten. (Скален пелин), 
Achillea ageratifolia (Sibth.& Sm.) Boiss. (Скален равнец), Pedicularis verticillata L. 
(Прешленесто пропадниче), Dryas octopetala L. (Сребърник), Arabis alpina L. (Алпийска 
гъшарка), Dianthus microlepis Boiss. (Дребнолюспест карамфил), Arenaria biflora L. 
(Двуцветна песъчарка), Rhodax alpestris (Jacq.) Fuss (Алпийски родакс), Scleranthus perennis 
L. (Обикновена хрущялка), Cerastium lanatum Lam. (вълнест рожец), Saxifraga luteoviridis 
Schott et Kotschy (Жълтозелена каменоломка), Saxifraga adscendens L.subsp.discolor (Velen.) 
Kuzmanov (Жлезиста каменоломка) и др. 
 Състоянието на популациите е добро. Отрицателно действащи фактори са пашата и 
утъпкването, защото много от находищата са в близост до маркираните туристически 
маршрути. 
Taxus baccata L. (Тис) 
 Този вид с категория "застрашен" се среща в долната част на циркус Разложки 
Суходол под хижа "Яворов" N 410 50 03.4, E 0230 23 19.4,  1345 м надм.в. Расте в смесена 
широколистна и иглолистна гора заедно с Picea abies (L.) Karst. (Смърч), Abies alba Miller 
(Бяла ела), Pinus sylvestris L. (Бял бор), Fagus sylvatica L. (бук) и Acer pseudoplatanus L. 
(Явор), Sorbus aucuparia L. (Офика), Salix caprea L. (Ива), Tilia platyphyllos Scop. 
(Едролистна липа), Corylus avellana L. (Леска) и Rubus saxatilis L. (Скална къпина). 
Разположен е по стръмните склонове на дере с варовикова скална основа. Популацията му е 
от пет дървета. В подлеса участват видовете: Melica uniflora Retz. (Едноцветна бисерка), 
Hordelymus europaeus (L.) Harz (Горски ечемик), Actaea spicata L. (Ресник), Prenanthes 
purpurea L. (Пурпурен пренантес), Epipactis helleborine (L.) Crantz (Широколистен дремник), 
Viola reichenbachiana Jord.ex Boreau (Райхенбахиева теменуга), Aremonia agrimonoides (L.) 
DC. (Матруня), Euphorbia amygdaloides L. (Горска млечка), Trifolium pannonicum Jacq. 
(Панонска детелина), Chaerophyllum hirsutum L.(Влакнест балдаран), Heracleum sibiricum L. 
(Сибирски девисил), Fragaria vesca L. Горска ягода), Galium odoratum (L.) Scop. (Ароматно 
еньовче), Asarum europaeum L. (Копитник), Cephalanthera rubra (L.) Rich. (Червен 
главопрашник), Neottia nidus-avis (L.) Rich. (Гнездовка), Salvia glutinosa L. (Жълт конски 
босилек), Paris quadrifolia (Вранско око), Polystichum aculeatum (L.) Roth (Наделен 
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многоредник), Geranium macrorrhizum L. (Обикновен здравец), Cardamine bulbifera (L.) 
Crantz (Зъбник), Ajuga genevensis L. (Женевско срещниче), Mycelis muralis (L.) Dumort. 
(Скална салата), Pulmonaria officinalis L. (Лечебна медуница), Luzula luzuloides (Lam.) Dandy 
(Храсталачна светлика), Aegopodium podagraria L. (Благ бъз). 
Utricularia minor L. (Малка мехурка) 
 Този хидрофит е с категория " застрашен от изчезване" вид и е известен от три 
находища в Северен Пирин. Първото находище е в местността Тиаците (западно от 
Валявишки циркус). В пет малки поточета и локви на левия бряг на река Валявица 
при надморска височина 2200-2300 м, северно, североизточно изложение и наклон 5- 100  
върху планинско-ливадни торфенисти почви на силикатна скална основа с площ около 100 
квадратни метра. В съобществото участват единично Pinus mugo Turra (клек), Juniperus 
sibirica (L.) P.B. (Сибирска хвойна), Vaccinium myrtillus L. (Черна боровинка), Vaccinium 
uliginosum L. (Синя боровинка), Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Rchb. (Връшняк). От 
тревистите видове доминират Nardus stricta L. (Картъл) и Deschampsia caespitosa (L.) P.B. 
(Туфеста пластица), Anthoxanthum odoratum L. (Миризливка), Festuca nigrescens Lam. 
(Чернееща власатка), Agrostis canina L. (Кучешка полевица), Sesleria comosa Velen. 
(Планинска гъжва). От киселите треви участват: Carex echinata Murray (Ежовидна острица), 
Carex cinerea Poll. (Сиво-бяла острица), Carex sempervirens Vill. (Вечнозелена острица), 
Carex nigra (L.) Rеichenb. (Черна острица), Eriophorum latifolium Hoppe (широколистна 
острица), Luzula sudetica (Willd.) DC. (Судетска светлика), Juncus alpinus Will. (Алпийска 
дзука). От бобовите се среща Trifolium repens L. (Пълзяща детелина). От разнотревието 
участват: Campanula sparsa Friv. (Разперена камбанка), Leontodon rilaensis Hay. (Рилска 
жълтица), Gentianella bulgarica (Velen.) Holub. (Българска горчивка), Potentilla ternata 
C.Koch. (Тройнолистен очиболец), Pinguicula balcanica Casp. (Балканска петлюга), Plantago 
gentianoides Sibth. & Sm. (Тинтявов живовляк), Epilobium palustre L. (Блатна върбовка), 
Parnassia palustris L. (Блатна росица), Euphrasia minima Jacq. (Дребна очанка), Veratrum 
lobelianum Bernh. (Бяла чемерика), Geum montanum L. (Планинско омайниче), Ligusticum 
mutellina (L.) Crantz (Планински див магданоз) и Saxifraga stellaris L. (Звездеста 
каменоломка). 
 Другата популация на този вид е разположена малко по-високо от първата – между 
Голямото и Малкото Валявишко езера на 2300 м надм.в., западно изложение с наклон 
50 върху планинско-ливадни торфенисти почви на силикатна основа. Видовият състав на 
съобществото е сходен с описания па-горе. 
 Третата популация на Utricularia minor L. е разположена между хижа "Демяница" и 
Валявишките езера на 2200 м надм.в., североизточно изложение, наклон 50 върху 
планинско-ливадни торфенисти почви на силикатна скална основа в временни водоеми 
между клека. В съобществото с голямо процентно участие от житните и киселите треви са 
представени картъла, вечнозелената острица и алпийската дзука. Разнотревието е съставено 
от Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Rchb. (Връшняк), Hypericum maculatum Crantz (Петниста 
звъника), Plantago gentianoides ibth.& Sm. (Тинтявов живовляк), Parnassia palustris L. (Блатна 
росица), Primula farinosa L.Брашнеста иглика), Veratrum lobelianum Bernh. (Бяла чемерика), 
Pinguicula balcanica Casper (Балканска петлюга), Prunella vulgaris L. (Обикновена 
пришница) и др. 
 Състоянието на популациите на малката мехурка е в пряка зависимост от 
климатичните условия- количеството на валежите по сезони. 
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Rhinanthus javorkae Soo (Яворкова клопачка) 
 Този локален ендемит се среща по варовити скали на река Бъндеришка и 
лавинните улеи слизащи от източните склонове на връх Вихрен и Кутело, Мальк и 
Голям казан, под Джамджиевите скали, резерват "Баюви дупки-Джинджирица" по 
източните склонове на връх Разложки Суходол при надморска височина 1800-2500 м. 
Популациите и са малки, с мозаична структура и малка численост 10 до 30 индивида. Заемат 
малка площ до 54 квадратни метра. В популациите участват Bromus lacmonicus Hausskn. 
(Лакмонска овсига), Minuartia stojanovii (Kit.) Kozuharov & Kuzmanov (Стоянова мишовка), 
Allium webbii Clementi (Вебиев лук), Carum graecum Boiss.& Heldr. (Гръцки ким), Saxifraga 
ferdinandi-coburgi J.Kellerer & Sund. (Македонска каменоломка), Silene waldsteinii Griseb. 
(Валдщайниево плюскавиче), Kernera saxatilis (L.) Reichenb. (Скална кернера), Scutellaria 
alpina L. (Алпийска превара), Micromeria cristata (Hampe) Griseb. (Гребенеста микромерия), 
Paronychia kapela (Hacq.) A.Kerner (Сребриста паронихия). 
Saxifraga spruneri Boiss. (Шпрунерова каменоломка) 
 Този калцифилен хазмофит образува малки отворени съобщества над горната 
граница на гората в Северен Пирин. Популациите му са малобройни – 10-15 индивида. 
Среща се по мраморизирани варовици на връх Вихрен, циркус Голям Казан, връх 
Бански Суходол, резерват "Баюви дупки", Разложки суходол. В резервата "Баюви 
дупки" расте по източните склонове на връх Разложки Суходол и в долната част на 
резервата и Котешкия чал. 
 По скалите на Големия казан N 410 46 13.0; E 0230 34 33.7, 2410 м надм.в. в 
съобществата му участват видовете: Artemisia eriantha Ten. (Скален пелин), Silene acaulis 
(L.) Jacq. (Безстъблено плюскавиче), Daphne kosanini (Stoj.) Stoj. (Кошаниново бясно дърво), 
Arabis ferdinandi-coburgii Kellerer & Sund. (Пиринска гъшарка) и др. 
Alchemilla bandericensis Pawl. (Бъндеришко шапиче) 
 Този локален за Пирин планина вид се среща в Бъндеришкия циркус – по 
бреговете, потоците и локвите на Бъндеришка река в местнастта "Равнако". Образува 
малки популации с ниска плътност заедно с хигрофитите Cirsium appendiculatum Griseb. 
(Балканска паламида), Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. (Туфеста пластица), Geum 
coccineum Sibth.& Sm. (Червено омайниче), Alopecurus aequalis Sobol. (Равна лисича 
опашка), Primula farinosa L. (Брашнеста иглика), Juncus alpinus Vill. (Алпийска дзука), 
Parnassia palustris L. (Блатна росица). 
 Основна заплаха за популациите на този критично застрашен вид е близостта им до 
маркираната пътека за Спано поле и хижите "Синаница" и "Яне Сандански", също наличие 
на паша на животни, както и климатични промени през различните години. 
Alchemilla pirinica Pawl. (Пиринско шапиче) 
 Този локален ендемит и хазмофит се среща в Северен Пирин от 1900 до 2300 м 
надм.в. 
Galium demissum Boiss. subsp.stojanovii (Degen) Ancev (Дребно еньовче) 
 Този Балкано-Анатолийски елемент с категория "застрашен" обитава варовити и 
мраморни скали отнасящи се към местообитание 6170 Алпийски и субалпийски варовикови 
тревни съобщества. В Северен Пирин е известен от връх Синаница и циркус Голям 
Казан при надморска височина от 2100 до 2700 м. Заедно с него в съобществата му 
участват и видовете: Dianthus microlepis Boiss. (Дребнолюспест карамфил), Draba korabensis 
Kumm. & Degen ex Jav. (Пиринска рупа), Potentilla crantzii (Crantz.) G. Beck ex Fritsch 
(Кранциев очиболец), Potentilla ternata C.Koch (Трилистен очиболец), Sedum atratum L. 
(Почерняваща тлъстига), Oxytropis urumovii Jav. (Урумов окситропис), Plantago atrata Hoppe 
(Тъмен живовляк), Gnaphalium supinum L. (Полегнал бял смил), Poa pirinica  Stoj.& Acht. 
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(Пиринска ливадина), Trifolium repens L.subsp.orbelicum (Velen.) Pawl. (Бяла детелина), 
Alyssum cuneifolium Ten.subsp.pirinicum Stoj.& Acht. ( Клинолистен игловръх), Papaver 
degenii (Urum.& Jav.) Kuzmanov (Пирински мак), Potentilla apennina Ten.subsp.stojanovii 
Urum.& Jav. (Апенински очиболец), Saxifraga ferdinandi-coburgi J.Kellerer & Sund. 
(Македонска каменоломка), Viola grisebachiana Vis. (Гризебахова теменуга), Galium 
anisophyllon Vill. (Разнолистно еньовче). 
Heracleum angustisectum (Stoj.& Acht.) Peev (Пирински девeсил) 
 Този ендемит и хазмофит обитава скални сипеи между 2000 и 2500 надм.в.: по 
лавинните улеи, слизащи от източните склонове на връх Вихрен, в резерват "Баюви 
дупки-Джинджирица" – в долната част на резервата, под Малкия Казан, 2100 м надм 
в. до пътеката за хижа "Бъндерица". Заедно с него участват в популациите му: 
Laserpitium siler L. subsp.garganicum (Ten.) Arcangeli (Планински срамник), Alyssoides graeca 
(Reuter) Jav. (Гръцки алисоидес), Sedum anopetalum  DC. (Жълтеникава тлъстига) и др. 
Arenaria pirinica Stoj. (Пиринска песъчарка) 
 Този ендемит и глациален реликт някои от ботаниците го приемат като синоним на 
Arenaria cretica Sprengel (Критска песъчарка) или на Arenaria filicaulis Fenzl. Расте по 
мраморни скали в алпийския пояс заедно с Saxifraga ferdinandi-coburgi Kellerer & Sund. 
(Македонска каменоломка), Silene saxifraga L. (Скално плюскавиче), Draba korabensis 
Kumm.& Degen ex Jav. (Пиринска рупа) и др. Известни находища са от върховете 
Каменитица, Разложки Суходол и циркуса Баюви дупки при надморска височина 
2300-2400 м надм.в. Този вид е събиран от Николай Андреев през 1988 година в резервата 
"Баюви дупки- Джинджирица". Необходими са по-задълбочени теренни проучвания, за да 
могат да се установят неговите популации в Пирин планина. 
Laserpitium archangelica Wulf. (Архангелиев лазерпициум) 
 Този карпато-балкански елемент е известен за Северен Пирин от местността 
"Крушето", Долна Плашка поляна и Калугерица, Разложко и Раково дере до Банско. 
Площта на популациите му е около 3550 квадратни метра с 60 до 250 индивиди. 
 В Разложкото находище от дървесните видове участват Alnus glutinosa Gaertn. (Черна 
елша), Frangula alnus Miller (Елшовиден зърнастец) и Juniperus communis L. (Обикновена 
хвойна). Съпътващи видове са: Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. (Туфеста пластица), Briza 
media L. (Сълзица), Cirsium appendiculatum Griseb. (Балканска поветица), Euphorbia 
amygdaloides L. (Горска млечка), Juncus alpinus Vill. (Алпийска дзука), Parnassia palustris L. 
(Блатна росица), Equsetum ramosissimum Desf. (Разклонен хвощ) и др. Популацията на 
архангелиевия лазерпициум е с много ниска численост- само от единични индивиди. 
 Отрицателно действащи фактори са пресушаването на мочурливите ливади и 
интензивното им косене, което води до влошаване на условията за съществуването на вида. 
Carex parviflora Host. (Пиринска острица) 
 Този вид е синоним на Carex pirinensis (Acht.) Acht. Разпространен е в алпийската 
зона на планините в Европа. Популациите му се отнасят към местообитания PAL. CLASS. 
36.12211 Алпийски калцифилни съобщества на малки храстчета до топящи се снежни 
преспи (Alpine calciphilic dwarf-shrub communities near melting snow-patches) и PAL. CLASS. 
36.43822 Алпийски и субалпийски отворени тревни съобщества (Alpine and subalpine open 
calcareous grasslands). Първото местообитание е разпространено у нас в алпийския пояс на 
Рила и Пирин планина. Второто местообитание е разпространено у нас в Западна и 
Централна Стара планина, Пирин, Славянка, Рила, Витоша, Западни и Средни Родопи от 
1500 до 2900 м надм.в. 
 В Пирин планина се среща в алпийската част на мраморното било: върховете 
Синаница, Вихрен, Кутело, Бански суходол, Каменитица, Разложки суходол и 
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резервата "Баюви дупки-Джинджирица". По северните склонове на връх Вихрен до 
пътеката от Големия Казан за Джамджиеви скали има такова съобщество с площ 20 
декара. В него участват заедно с Carex parviflora Host. още: Salix reticulata L. (Мрежолистна 
върба), Pedicularis orthantha Griseb. (правоцветно пропадниче), Armeria alpina Willd. 
(Алпийско лъжичниче), Doronicum columnae Ten. (Стълбчест див слънчоглед), Myosotis 
alpestris F.W.Schmidt (Алпийска незабравка), Silene pusilla Waldst.& Kit. (Лъчево 
плюскавиче), Veronica kellererii Degen & Urum. (Келерерово великденче), Saxifraga luteo-
viridis Schott & Kotschy (жълтозелена каменоломка), Arabis alpina L. (Алпийска гъшарка), 
Botrychium lunaria (L.) Sw. (Лунна папрат). 
 В резервата "Баюви дупки-Джинджирица" според Николов (1988) Carex parviflora 
Host. е представен с две популации по източните склонове на връх Разложки суходол. 
Развиват се на влажни с дълбока почва местообитания заедно с Bartsia alpina L. ( Алпийска 
язовка) и Primula halleri G.F.Gmel. (Дългоцветна иглика). Само неговите популации и тези 
на Poa pirinica Stoj.& Acht. (Пиринска ливадина) и Phleum hirsutum Honckеny (Влакнеста 
тимотейка) повишават числеността си. Stoeva (1984) публикува данни за популациите на 
този вид и хромозомни числа от Пирин планина. 
Gentiana frigida Haenke (Студенолюбива тинтява) 
 Досега няма данни за разпространението на този вид в Пирин планина. 
Asyneuma kellerianum Stef. (Asyneuma limonifolium subsp.kellererianum (Stef.) Kozuharov 
& N. Andreev (Асинеума) 
 Този локален ендемит е известен за Северен Пирин от циркус Бански суходол. В 
Южен Пирин се среща по склоновете на връх Ореляк и Баба. Образува отворени мозаечни 
популации с ниска численост. Съпътстващи видове са: Carex kitaibeliana Degen ex Bech. 
(Китайбелова острица), Sesleria rigida Heuff. ex Rchb. (Ахтарова гъжва), Euphorbia barrelieri 
Savi (Скална млечка), Teucrium montanum L. (Планинско подъбиче) и др. 
Hieracium stefanoffii Zahn. (Стефанова рунянка) 
 Този български ендемит се среща по силикатни и варовити скали от 1000 до 2500 
м надм.в. в Северен Пирин. Образува отворени мозаечни популации с участие и на други 
хазмофити. 
Viola orbelica Pancic (Рилска теменуга) 
 Този балкански ендемит се среща по тревисти, скалисти места, сипеи и храсталаци. 
Образува отворени съобщества от 20 до 50 индивиди. 
 В резерват "Баюви дупки" се среща край пътеката между "Яворова поляна" и 
поляна "Парев гроб"; По песъчливи гранити до Големия дол, 1900 м надм. височина; 
По река Беговишка на Попина лъка, 1350 м надм. височина. 
Viola pyrenaica Ramond. (Пиринейска теменуга) 
 Този европейски елемент се среща в Пирин планина над хижа "Бъндерица" по 
тревисти места. Образува отворени популации с малка численост и плътност на индивидите 
в светли гори и храсталаци между скалите. 
Festuca pirinica Horvat.ex Markgr.-Dannenb. (Малка пиринска власатка) 
 Този балкански ендемит се среща в субалпийския и алпийския пояс на Пирин 
планина от 2200 до 2900 м надм.в. Обитава както силикатни, така и варовити терени. 
Участва в състава на местообитание 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни 
съобщества. 
Galanthus nivalis L. (Снежно кокиче) 
 Досега този вид не е известен за флората на Пирин планина. Може би от 
управлението на "Национален парк "Пирин" са имали впредвид Galanthus elwesii 
Hook.f.(Елвезиево кокиче), разпространено в цялата страна. 
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Aubrieta gracilis Sprun.ex Boiss. subsp. scardica (Wettst.) Phitos (Грациозна аубриета) 
 Този балкански ендемит с категория "уязвим" се среща по варовити скалисти места 
в Северен Пирин. Образува отворени мозаични съобщества с неголяма територия. До 
пътеката под Джамджиевите скали заедно с нея в тях участват следните видове: Achillea 
ageratifolia (Sm.) Boiss. (Скален равнец), Scutellaria alpina L. (Алпийска превара), Arabis 
ferdinandi-coburgii Kellerer & Sund. (Пиринска гъшарка), Doronicum columnae Ten. 
(Стълбчест див слънчоглед) и др. 
Aubrieta columnae Guss. subsp.pirinica Assenov (Стълбчеста аубриета) 
 Този субмедитерански вид с категория "застрашен" се среща по варовити скалисти 
места в субалпийския пояс на Пирин планина. Образува отворени мозаични съобщества 
с малки размери в субалпийския пояс. 
Daphne kosanini (Stoj.) Stoj. (Кошаниново бясно дърво) 
 Този вид се среща по варовити скалисти места в субалпиския пояс на Северен 
Пирин. Образува отворени мозаични съобщества с неголяма територия с други хазмофити. 
Epipactis helleborine (L.) Crantz (Широколистен дремник) 
 Този суббореален елемент се среща в Пирин планина в долния планински пояс. 
Образува отворени съобщества с малко участващи индивиди по варовити места в горите. 
 Ново находище на консервационно значимия вид Trollius europaeus L. е установено 
под циркус Малък Казан. 
 
⇒ Консервационна значимост на висшата флора на НП „Пирин”. 
 На основата на използване на национални и международни референтни документи 
бяха съставени различни таблици и списъци, визиращи ендемичния елемент на флората, 
участието на видовете в различни Червени книги, списъци, конвенции и т. н. Представени са 
и защитените от Закона за биоразнообразието (2002, 2007) видове от флората на парка. 
 
Таблица №.27: Разпределение на консервационно значимите видове от флората на Пирин и 
НП „Пирин”. 

Флора Семейства  Родове  Видове  

Пирин планина 64 192 383 

НП „Пирин“ 56 (87,5 %)  164 (85,4 %)  304 (79,4 %)  
 
От Таблица №.27 се вижда, че общия брой на консервационно значимите видове в парка е 
304 вида, което е почти 80 процента от всички консервационно значими видове в целия 
Пирин. В тази група видове са включени всички видове които фигурират в Червената книга 
на Р България, които са защитени от Закона, включени в различни списъци, документи и 
конвенции, които визират редките видове в България, Европа и света. Тук са включени и 
всички ендемични и реликти растения. 
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Таблица №.28: Брой консервационно значими растения от флората на на Пирин и НП 
„Пирин” според различни национални референтни документи. 
Червен списък на български висши растения, (2008)  237 157 (66,2%) 

Червена книга на Р България, т.1 Растения и гъби, (2011)  105 73 (69,5 %) 

Закон за изменение и допълнение на ЗБР, прил.3 (2007)  126 82 (65,1 %) 

Ендемити  201 145 (72,1 %) 

Балкански  156 110 (70,5 %) 

Български  45 35 (77,8 %) 

Локални  20 17 (85 %) 

Реликти  106 82 (77,4 %) 

Терциерни  73 49 (67,1 %) 

Глациални  33 33 (100 %) 
От Таблица №.28 се вижда, че в Червения списък на висшите растения са включени 157 
вида от флората на парка, а Червената книга на РБългария (2011) присъстват 73 вида. 
Защитени от ЗИЗДЗБР (2007) са 82 вида, броя на ендемитите е 145, като балканските са 110, 
българските 35, от които 17 вида са локални пирински ендемити. Реликтите общо са 82, от 
които 49 терциерни и 33 глациални. 
 
Таблица №.29:Брой консервационно значими растения от флората на Пирин и НП „Пирин” 
според различни международни референтни документи. 
Вид на документа  Пирин планина  НП „Пирин“  

Европейски списък (1983)  28 17 

Европейски Червен списък (2011)  2 1 

Червен списък на IUCN (1998)  28 17 

Директива 92/43 на ЕЕС  7 4 

Конвенция CITES (1973)  45 27 

Бернска конвенция (1979)  8 4 
 От Таблица №.29 се вижда, че в Европейския списък на редките, застрашени и 
ендемични растения (1983) в парка се срещат 17 вида, в Червения списък на световно 
застрашените растения на IUCN от 1997 г. (1998) са включени също 17 вида. Четири вида са 
защитени от Директива 92/43 на ЕЕС, 27 вида са защитени от конвенцията CITES (1973) и 
четири вида са строго защитени от Бернската конвенция (1979). 
 
⇒ Високопланинска флора и дейности във високопланинската зона 
Теренните проучвания във високопланинската част на НП "Пирин" са извършени по 
трансекти, покриващи всички представени типове тревни и храстови съобщества: х. 
Бъндерица – х. Вихрен – Муратово езеро – ез. Окото – Кабата; х. Вихрен – Рибно 
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Бъндеришко езеро – Жабешко Бъндеришко езеро – вр. Малка Тодорка; Бъндеришка поляна 
– Котвите – Шилегарника; х. Вихрен – Спано поле; Демянишка поляна – х. Демяница – 
Василашки езера – Тодорини очи; х. Гоце Делчев – х. Бъндерица – Попово езеро; х. Яворов - 
Суходолски превал; Суходолски превал - Кончето - х. Бъндерица; х. Безбог - Валявишки 
езера - х. Демяница. 
 Добавени са 36 нови вида за високопланинската флора на НП "Пирин", представящи 
20 семейства. Видовете с природозащитен статус в изследваната високопланинска 
територия са общо 168. От тях локалните ендемити са 16. Българските ендемити са 24. 
Общият бройбалкански ендемити е 116. В Червения списък на висшите растения в България 
са включени 36 от валидираните видове. В приложение 3 от Закона за биологичното 
разнообразие са посочени 67 от валидираните таксони. 57 от видовете разпространени в НП 
„Пирин” са включени в Червената книга на Република България, том 1. От световно 
застрашените видове, в категория "критично застрашен" се отнасят 9 вида. В категория 
"уязвим" са включени 25 вида.  
 Разнообразието на видовете в тревните съобщества е тясно свързано с 
антропогенната дейност. В установените егречни съобщества доминиращо участие има 
Rumex alpinus (алпийски лапад), срещат се Urtica dioica (обикновена коприва), Veratrum 
lobelianum (лобелиева чемерика), Polygonum aviculare (обикновена пача трева), Chenopodium 
bonus-henricus (чувен), Epilobium angustifolium (теснолистна върбовка), Verbascum 
longifolium (дълголистен лопен), Lepidium ruderale (буренна горуха) и Taraxacum officinale 
(обикновено глухарче). 
 Най-ниско видово разнообразие е регистрирано по пистите на „Шилигарника”, 
където ерозията е особено силна. Извършено подсяване с Lotus corniculatus (рогат звездан) и 
Dactylis glomerata (сборна главица). Наред с тях растат Cirsium arvense (обикновена 
паламида), Rumex acetosella (козя брада), Verbascum longifolium, (дълголистен лопен) Poa 
annua (едногодишна ливадина) и Senecio vernalis (пролетен спореж), които са типични за 
ерозирали и рудерални места. 
В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ е включено Приложение 1.14.2.2. Систематичен списък на  
висшата флора в Национален парк "Пирин". Аналитичната част, заедно с отчетите за 
научните изследвания и проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.14.2.2. е 
включена в Сборник „Биологична характеристика“ 
 
1.14.3. Лечебни растения на територията на НП "Пирин". 
 В предишни изследвания и теренни проучвания, при категоризирането на видове от 
флората на НП "Пирин" като лечебните растения, не е използван списъка на лечебните 
растения, които попадат под разпоредбите на ЗЛР. Съгласно Плана за управление на НП 
„Пирин” от 2004 година лечебните растения в парка се отнасят към 182 вида висши 
растения, 59 семейства и 1 вид от нисшите.  
 След проведените теренни проучвания през 2014 г., направената литературна справка 
и използване на списъка от ЗЛР (2000), е изготвен актуализиран систематичен списък на 
лечебните растения, разпространени на територията на НП "Пирин". Към съществуващия 
списък на лечебните растения в Плана за управление на НП "Пирин" са добавени още 261 
вида, включени в ЗЛР и срещащи се на територията на парка. Изготвеният актуализиран 
списък включва 443 вида лечебни растения, които влизат в Приложението към чл.1, ал 2 на 
ЗЛР (2000). Тези видове се отнасят към 69 рода от 82 семейства. 
 На базата на предварителна оценка на ресурсите от лечебни растения и тяхното 
разпространение на територията на парка, могат да се обособят следните групи:: 
• Видове под ограничителен режим на ползване. 
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• Видове с висока потенциална продуктивност, формиращи компактни масиви на 
територията на парка. 
• Видове, разпространени дифузно (необразуващи компактни масиви) на територията 
на парка. 
• Видове, разпространени рядко или съсредоточени в една част на парка. 
 Съгласно режима на ползване и/или опазване лечебни растения на територията на 
парка се разделят в следните групи: 
 1) видове, забранени за събиране на територията на цялата страна: 12 вида - Orchis 
laxiflora Lam. (Редкоцветен салеп), Diphasiastrum alpinum (L.) Holub. (Алпийски 
дифазиаструм); Taxus baccata L. (Обикновен тис); Galanthus elwesii Hook (Елвезиево 
кокиче); Rhodiola rosea L. (Розов златовръх); Gentiana lutea ssp. symphyandra L. (Жълта 
тинтява); Gentiana punctata L. (Петниста тинтява); Thymus perinicus (Vel.) Jalas (Пиринска 
мащерка); Thymus stojanovii Deg. (Сртоянова мащерка); Orchis laxiflora Lam. (Редкоцветен 
салеп); Alchemilla bandericensis Pawl. (Бъндерицово шапиче); Alchemilla pirinica Pawl. 
(Пиринско шапиче) 
 2) видове под режим на опазване и регулирано ползване от природата са 4 вида - 
Polystichum lonchitis (L.) Roth. (Копиевиден многоредник), Asparagus tenuifolius Lam. 
(Тънколистна зайча сянка), Lilium martagon L. (Петров кръст), Polygonatum odoratum (Mill.) 
Druce (Миризлива момкова сълза). 
 3) видове, разрешeни за събиране само за лични нужди на територията на НП Пирин 
са 22 - Cetraria islandica (L.) Ach. (Исландски лишей), Phyllitis scolopendriun (L.) Neum. 
(Волски език), Asplenium trichomanes L. (Обикновено изтравниче), Angelica pancicii Vand. 
(Балканска пищялка), Asarum europaeum L. (Европейски копитник), Carlina acanthifolia All. 
(Безстъблена решетка), Berberis vulgaris L. (Обикновен кисел трън), Sedum acre L.(Лютива 
тлъстига), Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (Мечо грозде), Betonica officinalis (L.) Trev. 
(Лечебен ранилист), Sideritis scardica Grisb. (Пирински чай), Convallaria majalis L. (Момина 
сълза), Althaea officinalis L. (Лечебна ружа), Primula veris L. (Лечебна иглика), Frangula 
alnus Mill. (Елшовиден зърнастец), Alchemilla vulgaris complex (Шапиче), Galium odoratum 
(L.) Scop. (Ароматно еньовче), Atropa belladonna L. (Обикновено лудо биле), Valeriana 
officinalis L. (Лечебна дилянка), Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Marl. (Иглолистна 
хуперция), Orchis spp. diversa (Салеп), Inula helenium L. (Сърцевиднолюспест оман /Бял 
оман/) 
 4) видове, разрешени за събиране, както за лично, така и за стопаско ползване - 
всички останали видове 
 Установените, таксоните от лечебните растения с природозащитно значение, могат да 
се разделят в 8 групи, които в някои случаи се припокриват частично или в голяма степен.  
 1. Видове, включени в приложенията на закона за биологичното разнообразие: 1 
вид вклячен в Приложения 2, 12 вида в Приложения 3 и 4 вида в Приложение 4. 
 2. Лечебни видове под специален режим на опазване и ползване (съгласно 
Заповед №РД-65 от 28.01.2013 г. и Заповед № РД-83 / 3.02.2014 г. на МОСВ): 22 вида, 
които са разрешени за сабиране само за лични нужди. 
 3. Видове, включени в Червената книга на България, том I – Растения и гъби 
(2011): С категория "Критично застрашен" (CR) са 3 вида: Rhodiola rosea L. (Розов 
златовръх), Thymus stojanovii Deg. (Стоянова мащерка), Alchemilla bandericensis Pawl. 
(Бъндерицово шапиче), а с категория "Застрашен" (EN) са 7 вида. 
 4. Видове, включени в Червените списъци на българската висша флора: 2 вида 
са с категория "Критично застрашен" (CR), 7 вида с категория "Застрашен" (EN), 8 вида с 
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категория "Уязвим" (VU) и 2 вида за които липсва достатъчна информация (DD): Alchemilla 
gracillima Rothm. (Грациозно шапиче) и Alchemilla pirinica Pawl. (Пиринско шапиче). 
 5. Видове, включени в Приложенията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на 
природните местообитания на дивата флора и фауна: два лечебни вида са включени в 
Приложение №5 на Директива 92/43/ЕИО, в което попадат видове, чието ползване трябва 
да бъде регламентирано чрез специални управленски мерки. Това са видовете Gentiana lutea 
ssp. symphyandra L., Ruscus aculeatus L. 
 6. Видове, включени в Конвенцията за международната търговия със 
застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), вкллючени в Приложение 2: в 
тази група попадат следните 6 вида: Galanthus elwesii Hook (Елвезиево кокиче), Orchis morio 
L. (Обикновен салеп), O. coriophora L. (Дървеницов салеп), O. laxiflora Lam. (Редкоцветен 
салеп), O. pallens L. (Бледен салеп), O. simia Lam. (Маймунски салеп). 
 7. Видове, включени в Европейските Червени списъци: за видовете Galanthus 
elwesii Hook (Елвезиево кокиче) и Malus sylvestris Mill. (Киселица) липсва достатъчно 
информация (DD), а като слабо засегнати видове попадат 20 таксана от лечебните растения 
на територията на НП "Пирин". 
 8. Видове, включени в Регламент 338/97 за регулиране на търговията с видове от 
дивата флора и фауна в Европа: в Приложение В са включени 2 вида (Galanthus elwesii 
Hook (Елвезиево кокиче) и Cetraria islandica L. (Исландки лишей)), а в Приложение D 
попадат видовете Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (Мечо грозде) и Gentiana lutea ssp. 
symphyandra L. (Жълта тинтява). 
В резултат от проведените теренни проучвания на територията на НП "Пирин" са 
определени следните видове, за които ще бъдат проведени ресурсни изследвания, а именно: 
Hypericum perforatum (Жълт кантарион), Hypericum maculatum (Петнист кантарион), Thymus 
spp. diversa (Мащерка), Achillea millefolium complex (Бял равнец), Fragaria vesca (Горска 
ягода), Chenopodium bonus-henricus (Чувен), Rubus idaeus (Малина), Rumex alpinus 
(Алпийски лапад), Verbascum longifolium ssp. pannosum (Дълголистен лопен) и Vaccinium 
myrtillus (Черна боровинка). По-голяма част от посочените видове се познават от местното 
население и се събират за лични нужди и търговски цели. 
За опазване на ресурсите от лечебни ратсения в НП „Пирин” задължително трябва да се 
спазват заложените режими и норми за събиране на лечебни растения в ЗЛР и в новия План 
за управление да се посочат зоните, от които ще се събират.  
В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ е включено Приложение 1.14.3. Систематичен списък на 
установените лечебните растения в Национален парк „Пирин". Аналитичната част, заедно 
с отчетите за научните изследвания и проучвания, събраната и обобщена информация по 
т.1.14.3. е включена в Сборник „Биологична характеристика“ 
 
 
1.15. ФАУНА 
 
1.15.1. Безгръбначни животни 
 Групите, които са обхванати от настоящото проучване (Rotifera, Annellida, Arachnida, 
Crustacea, Myriapoda, Ephemeroptera, Odonata, Orthopterida, Plecoptera, Heteroptera, 
Coleoptera, Neuropterida, Hymenoptera, Trichoptera, Lepidoptera, Diptera и Mollusca) са 
моделни при оценка на фаунистичното разнообразие на безгръбначните животни у нас. Тези 
групи се използват при характеристиката на почти всички защитени територии в България и 
чужбина. 
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Събраната информация включва 368 публикации, които засягат територията на парка. Това 
представлява около 95% от специализираната литература по съответните групи за Пирин. 
Качеството на събраната информация е различно в отделните литературни източници. То се 
определя от пълнотата на изследванията, остарeлите или съвременни данни и нивото на 
познание за съответните таксономични групи. 
Сега за територията на НП Пирин са разгледани около 2981 вида и подвида 
безгръбначни животни. Установените таксони принадлежат към 4 типа, 9 класа, 20 
разреда и 240 семейства. В това число са включени 300 редки (стенотопни) вида, 220 
ендемита, 176 реликта, 300 редки форми и 18 вида, присъстващи в световни и 
европейски списъци на застрашените видове (табл. 1, 2). 
 
Таблица №.30:  Фаунистично богатство и проученост на разглежданите групи  

INVERTEBRATA 

Видове в България Видове в парка 

брой проученост 
(%) брой 

процент от 
българскит
е 

проученост 
(%) 

ROTIFERA 265 53 ~ 60 23 25 
OLIGOCHAETA 148 74 ~ 25 17 30 
HIRUDINEA 21 85 ~ 5 23 80 
ARANEAE 1100 70 321 30 50 
CRUSTACEA 1060 81 ~ 40 4 12 
MYRIAPODA 245 86 36 15 22 
CHILOPODA   105 86 21 20 26 
DIPLOPODA 120 92 15 12 21 
INSECTA ~ 20900 51 1837 8 40 
EPHEMEROPTERA 103 78 22 21 60 
ODONATA 68 91 12 18 40 
ORTHOPTERA 225 95 60 26 60 
BLATTARIA 16 80 3 19 30 
PLECOPTERA 108 90 42 39 85 
HETEROPTERA 1050 95 323 32 70 
COLEOPTERA ~ 6000 67 639 11 50 
NEUROPTERA 116 93 22 20 30 
RHAPHIDIOPTERA 14 82 1 8 15 
MEGALOPTERA 3 75 2 65 80 
HYMENOPTERA 4000 33 36 1 3-4 
TRICHOPTERA 250 96 59 23 40 
LEPIDOPTERA. 2860 28 449 16 40 
DIPTERA 4000 35 ~ 760 19 30 
MOLLUSCA 480 85 89 18 82 
Общо ~ 24000 65 ~ 2983 12.4 40-50 

 
Няколко богати във фаунистично отношение таксони като Rotifera, Oligochaeta, Hirudinea, 
Crustacea и Diptera не са анализирани досега. Тези групи показват състоянието на 
съобществата и тенденциите на промените. Част от тези таксони (Rotifera и Crustacea), които 
са добре проучени в глациалните езера на Рила (и слабо на Пирин) показват промените на 
водната среда и нивото на антропогенно влияние. 
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Таблица №.31: Обобщени данни за разглежданите групи в НП „Пирин“         
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Семейства   2 4 28 12 5 4 11 6 28 37 22 11 9 24 42 15 240 

Видове и подвидове 60 25 5 40 321 36 22 9 63 40 323 639 25 36 59 449 760 32 298
1 

Локални ендемити     4 2 1  4 1 1 18   1 3  5 39 
Български ендемити     12 3   2 5 3 25   7 8 3 2 70 
Балкански ендемити     3 13   7 8 2 37   7 26 5 5 111 
Субендемити     4       8      2 14 
Преглациални реликти     9 1   1  10 1      5 27 
Глациални реликти     47 3   6  57 18    18   149 
Редки     132 5  3 13  7 31 6 1  125   294 
Застрашени                    
IUCN     1       3    1  1 5 
ESC     1       3    9  1 14 
BC            1    4  1 6 
HD            1      1 2 
CITES                1   1 
Защитени в България 
(ЗБР)            1    2  2 5 

Червена книга на 
България     1  1 1        1  2 6 

Натура 2000    1    1    2    3  1 8 
 
 Методики. Издирване, преглеждане и детерминиране на съществуващите 
непубликувани материали в колекциите на Националния природонаучен музей и ревизиране 
на част от публикуваните материали. Натрупване на фаунистични и екологични данни 
вследствие проведените теренни изследвания. При тях са използвани трансекти, които 
пресичат планината и обхващат всички височинни пояси. При  преминаването на 
трансектите са използвани методи, които добре представят фаунистичните групи, 
хабитатите и екосистемите в планината.  
 За опазване на популациите от различните групи безгръбначни животни е 
необходимо запазването на техните местообитания а не защита на отделни представители. 
Установяването на значимостта на различните хабитати за опазване на безгръбначната 
фауна се извършва на базата на видово и популационно богатство, редки, ендемични, 
реликтни и застрашени видове (включени в световни, европейски и национални Червени 
книги или в природозащитното законодателство). 
 Редки са таксони, намерени в не повече от 3 находища. Те са привързани към 
определени биотопи и изискват специфични условия за живот. Редките видове присъстват в 
състава на всяка фауна и имат консервационна стойност, която нараства значително при 
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съчетание с реликтност и ендемизъм. Всяка промяна на средата може да доведе до изчезване 
на видове в локален или ареален план. Установени са 294 редки форми (табл. 2) 
 Ендемитите Най-често се разделят на балкански (установени по територията на 
повече от една балканска държава) и български (намерени в пределите на България). 
Последните биват регионални (намерени в повече находища на даден район) и локални 
(известни от едно ограничено находище). Ендемитите са важен елемент с висока 
консервационна стойност при оценка на териториите и показват уникалността на фауната. 
Установени са 39 локални, 70 български и 111 балкански ендемични форми (табл. 2). 
 Реликтите имат висока консервационна стойност и придават специфичност и 
уникалност на фауната. Значителна част от тях са и ендемити. Произходът им е различен, 
поради което те са хетерогенна група – терциерни, преглациални (монтанмедитерански и 
тропични) и кватернерни (интерглациални и глациални). Повечето български реликти са 
концентрирани по високите планини и често имат ареали от бореомонтанен, бореоалпийски 
и арктоалпийски тип, което се свързва с глациален или интерглациален произход. 
Установени са 27 преглациални и 149 глациални реликтни форми (табл. 2). 
 Застрашени таксони. Обикновено за българските популации от безгръбначни 
животни, включени в системата на IUCN, липсват достатъчно данни и те се разглеждат към 
съответната европейска категория. Много от видовете, представени в списъците на IUCN, се 
използват в системата CORINE, включени са в ESC Red List, Bern Convention, Habitats 
Directive и Натура 2000. Повечето видове от Натура 2000 имат широко разпространение и 
стабилни популации на територията на България. 
 Общо на Пирин са установени 18 вида включени в различни европейски 
червени книги, списъци, директими и конвенции; 5 вида обект на българското 
законодателство, 6 вида от Червената книга на България, 8 вида от Натура 2000 и 3 
вида за специално наблюдение от парка (табл. 2). Последните са установени в нови 
локалитети около върховете Котешки чал, Баюви дупки, Разложки и Бански суходол. 
Плътността на популациите в карстовите части на планината над 2300 m е висока. 
 Ограничените ареали, ниската численост и силната уязвимост на троглофилните и 
троглобионтните форми при унищожаване на местообитанията им или изменение на 
условията в тях обуславят високата им консервационна значимост. Известни са 1 паяк и 6 
вида охлюви, които са  елемент на пещерните съобщества и попадат под защита, поне що се 
отнася до пещерите. 
 Предмет на търговски интерес у нас са 2 вида охлюви разпространени в Пирин, 
предимно около и под границите на парка. 
 Натрупаните данни позволяват да се очертаят някои приоритетни територии, които 
притежават консервационна стойност, определена въз основа на ендемити, реликти, редки 
видове, видово и ценотично богатство и значими популации. Те обаче не са достатъчно 
проучени. 
• Територията западно от р. Бъндерица, включваща главното карстово било с 
върховете Вихрен, Кутело, Бански суходол, Баюви дупки, Котешки чал, Каменитица и 
Разложки суходол с прилежащите им циркуси и суходолия, поради присъствието на 
редица уникални и много богати съобщества, тяхната добра съхраненост и незначително 
антропогенно въздействие.  
• Територията югозападно от Муратов връх, включваща гранитно-мраморните 
масиви на Синанишкото било, върховете Георгийца, Синаница, прилежащите им 
циркоси и трогови долини. Тази територия е недостатъчно проучена и наличните данни 
трябва да се разглеждат като ориентировъчни. 
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• Територията, обхващаща долината на Дисилица, Дженгал, Безбог, Превала, Тевно 
езеро, Попово езеро и Кременските езера и прилежащите им циркуси и трогови 
долини. Тази територия е недостатъчно проучена и наличните данни трябва да се 
разглеждат като ориентировъчни. 
В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ е включено Приложение 1.15.1. Списък на безгръбначните 
животни в Национален парк „Пирин". Аналитичната част, заедно с отчетите за научните 
изследвания и проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.15.2. е включена в 
Сборник „Биологична характеристика“ 
 
1.15.2. Риби 
 
Проучванията върху биологичен елемент риби  в НП “Пирин” са провеждани в 4 основни 
направления:  
⇒ морфология и таксономия на отделни видове (Дренски, 1951; Шишков, 1938 1939; 
Карапеткова, Живков, 2006; Ковачев, 1923; Моров, 1931; Jankov, 1987; Pehlivanov et al., 
2013); 
⇒ фаунистични изследвания за отделни реки, езера, язовири (Булгурков,1958; Дренски, 
1948; Ковачев, 1921; Михайлова, 1965; Шишков, 1938, 1939; Apostolou, 2002, 2005; 
Apostolou, Koutrakis, Pehlivanov, Vassilev, Stefanov, Velkov, 2010; Drensky, 1930; 
Karapetkova, Marinov, 1991; Michailowa L., 1970; Pehlivanov et al., 2013; Perry, 2010; Stefanov, 
2007; Zivkov, Yankov, 1990); 
⇒ влияние на екологични фактори върху развитието и разпространението на видове 
риби и състоянието на техните популации; мониторинг, методики за мониторинг на риби и 
екологична оценка (Методика за мониторинг на риби, 2013; Чешмеджиев и др., 2011; Fame 
Consortium, 2004; Mihov, 2010; Pehlivanov, 2011; Pehlivanov, Pavlova, Vassilev, Apostolou, 
Velkov, 2012; Pehlivanov et al., 2013); 
⇒ влияние на зарибяването и интродукцията върху автохтонните видове и популации 
риби (Диков и др., 1994; Караман, 1924; Карапеткова и др., 1998; Райкова-Петрова, 2000; 
Pehlivanov et al., 2012; Uzunova, Zlatanova, 2007). 
 Основният отрицателно действащ фактор в НП “Пирин” е зарибяването с чужди 
видове – дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) и сивен (Salvelinus fontinalis), както и 
нерегламентирано внасяне на балканска пъстърва с неизвестен произход. Поради 
извършваното изкуствено зарибяване автохтонните елементи на ихтиофауната в парка са 
нестабилни и налагат определяне на местните популации от балканска пъстърва и 
предприемане на мерки за тяхното опазване в местата, които не са засегнати от зарибяване.   
 Водните екосистеми в парка се характеризират с ниска степен на естественост поради 
ежегодните зарибителни мероприятия в повечето от тях. Паркът е от особено значение за 
опазването на глациалните езера и горните течения на реките като типични местообитания 
за ихтиофауната. Всички глациални езера в Пирин попадат в границите на Парка. Два от 
защитените видове – планинския кефал и европейската змиорка се считат за изчезнали от 
територията на парка.  
 
Пропуски в научните изследвания върху рибите в НП „Пирин“ 
1. Информацията от инвентаризационните изследвания по Натура 2000 са противоречиви за 
присъствието и разпространението на планинския кефал на територията на парка. Като 
единствени потенциални местообитания се посочват Джангалски (Кременските) езера (ПУ 
Безбог).  
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2. Липсват сведения за установяването на речната змиорка на територията на парка през 
последните 10 години. 
3. Изключително малко са научни изследвания върху рибите и техните комплекси в 
глациалните езерни екосистеми на НП Пирин  
4. Почти липсват научни изследвания върху рибите в горните течения на реките и техните 
притоци на територията на НП Пирин  
5. В научната литература до настоящия етап не са установени изследвания върху 
разпространението и състоянието на популациите на лещанката (Phoxinus phoxinus) на 
територията на НП Пирин.  
6. Съществуват единични изследвания, отнасящи се до популациите на балканската 
пъстърва (Salmo trutta).  
7. Налице са съвсем малко данни за разпространението на интродуцираните видове на 
територията на парка (сивен (Salvelinus fontinalis) и дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss)).  
8. Изчключително малко са научните изследвания за влиянието на екологичните фактори 
върху ихтиокомплексите в НП Пирин.  
9. Незначителен е броят на изследванията, основаващи се на съвременните показатели и 
критерии за екологична оценка и прогнози за разпространението и развитието на 
популациите на видовете риби в парка и др. 
10. Наложително е актуализирането на видовия състав, разпространението и 
природозащитния статус на видовете риби на територията на парка. 
11. Наложително е осъвременяването на базата данни за биологичен елемент риби и строг 
контрол на зарибяванията, риболова и развитието на туризма в региона. 
 
Обекти на изследването 
⇒ Езера, реки и притоци, протичащи през територията на НП Пирин.  
⇒ Сладководни видове риби:  
o балканска пъстърва (Salmo trutta)  
o сивен (Salvelinus fontinalis)  
o дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss)  
o лещанка (Phoxinus phoxinus)  
o планински кефал (Telestes souffia)  
o речна змиорка (Anguilla аnguilla).  
⇒ Приоритетен вид:  лещанка (Phoxinus phoxinus) по задание на ДНПП.  
Методи и стандарти 
Инвентаризационните изследвания се основават на утвърдени от МОСВ методики и 
стандарти, адаптирани и възприети за видовете риби и за територията на парка като 
защитена територия:  
•  Мрежни уреди (Европейски стандарт EN 14757)  
•  Елекроулов (Европейски стандарт BS EN 14011.3002 (Water Quality – Guidance on 
sampling fish with electricity).  
•  Лабораторен екологичен анализ по утвърдени методики (Белкинова и др., 2013; 
Коларов, 1982; Мониторинг на риби, ИАОС, 2013; Николски, 1963; Райкова, Живков, 1993; 
Райкова – Петрова, 2001; Райкова – Петрова и др., 1993; Чугунова, 1959; Cheshmedjiev et al., 
2010; Fame Consortium, 2004; Mihov, 2010; Pehlivanov et al., 2012; Zivkov, Raikova-Petrova, 
1996; Zhivkov et al., 2003 и др.).  
•  Имената на видовете риби в отчета са представени по FishBase database (Frose and 
Pauly, 2012).  

http://www.ope.moew.government.bg/
mailto:info@proles.bg


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 
Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 
 

196 

•  Полеви и електронни протоколи.  
•  GPS приемник; уреди и материали за определяне на основни абиотични показатели и 
биометрични данни.  
•  Персонални разрешителни от МОСВ и ИАРА.  
 
Видов състав и богатство на таксони 
 Въз основа на получените резултати от теренните проучвания за периода 01.05-
31.10.2014 г., извършени в речни и езерни екосистеми на територията на ПУ Вихрен, ПУ 
Безбог, ПУ Баюви дупки-Джинджирица, ПУ Каменица, ПУ Трите реки и ПУ Синаница, 
рибите в НП Пирин са представени от общо 4 вида, отнасящи се към 2 семейства и 2 
разреда: 
I. Разред Salmoniformes 
1. Семейство Salmonidae 
• Salmo trutta Linnaeus, 1758 – Балканска пъстърва 
• Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) – Сивен, интродуциран вид, С. Америка 
• Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) – Дъгова пъстърва, интродуциран вид, С. 
Америка  
II. Разред Cypriniformes 
2. Семейство Cyprinidae 
• Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) - Лещанка 
 През периода на настоящите изследвания (01.05-31.10.2014 г), не е установено 
присъствието на видовете Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) (Речна змиорка (=Европейска 
змиорка); Anguilliformes; Anguillidae) и Telestes souffia (Risso, 1827) (Leuciscus souffia; 
Cypriniformes; Cyprinidae), цитирани по литературни данни, предходни научни изследвания 
или разработки за територията на НП „Пирин”.  
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) (Речна змиорка (=Европейска змиорка)) 
След настъпване на полова зрелост след 6-13 г. предприема катадромни размножителни 
миграции. От бреговете на Европа до Саргасово море, където си хвърля хайвера преодолява 
разстояние от 7-8 хил. км. за около 3 години. Носени от Гълфстрийм личинките след 3-4 г. 
се появяват до бреговете на Европа. Дънна риба с активен нощен начин на живот. Храна – 
ларви на насекоми, мекотели, раци, риби и др. Ценен стопански вид.  
Salmo trutta Linnaeus, 1758 (Балканска пъстърва)  
Обитава реки с бързотечащи, чисти, хладни води. Полова зрялост достига на 2-4 година. На 
дължина достига до 20-30 см. и тегло 200-600 г. Живее до 7-8 години. Храни се с ларви на 
насекоми – еднодневки, ручейници, перли, низши ракообразни, а възрастните - и с риба. 
Ценен стопански вид.  
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) (Дъгова пъстърва) 
Предпочита чисти, хладни течащи води, но издържа температура до 300С и ниско 
съдържание на кислород. Полова зрялост достига на 3-4 г. На дължина достига до 25-30 см. 
и тегло до 800 г. Пределната му възраст е 7-8 г. Младите се хранят с ларви на насекоми, а 
възрастните и с риба. Ценен стопански вид.  
Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) (Сивен) 
Предпочита студени чисти води с високо съдържание на кислород. Полова зрялост достига 
на 2-3 г. На дължина достига до 40 см. и тегло до 1 кг. Храни се с ларви на насекоми, 
ракообразни и др. Обект на спортен риболов.  
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (Лещанка) 
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Обитава горни течения на бързотечащи планински реки, ручеи и езера, чисти, богати на 
кислород с пясъчно-чакълесто дъно при температура от 12-200С. Полово съзрява на втората, 
третата година при дължина около 50 мм. На дължина достига до 10-12 см. и тегло 10-15 г. 
Храни се с дребни дънни безгръбначни и водорасли. Нараства бавно и живее до 5 г. 
Естествена храна на пъстървата.  
1131.Telestes souffia (Risso, 1827) (Планински кефал) 
Възрастните обитават средните течения на потоци и реки с чиста вода и пясъчно-чакълесто 
дъно при температура от 10-200С. Полово съзрява на третата година. Използва се за стръв. 
Стаден, бентопелагичен вид. Достига на дължина до 25 см. Храни се с ларви на насекоми и 
водорасли. Като заплаха за развитието му се посочва изграждането на диги по реките.  
 Планинският кефал е съобщен като нов вид за България по данни от еднократен 
улов от Долно Джангалско езеро (=Долно Кременско езеро) в Пирин от Карапеткова и 
Маринов, 1991.  
 Видът Telestes souffia (=Leuciscus souffia) е определен като целеви за изследване на 
разпространението и оценка на природозащитния статус в ЗЗ BG0000209 “Пирин” по проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове фаза - І” на МОСВ, ДНСЗП чрез ОПОС 2007-2013. На основата на проведените 
инвентаризационни изследвания видът не е установен в зоната. Състоянието му е 
определено като неблагоприятно-незадоволително (по Стандартен формуляр Натура 2000. 
Разпространение на целевия вид 1131. Leuciscus souffia (Планински кефал) в ЗЗ BG0000209 
“Пирин”).  
От 1991 г. до настоящият етап – октомври, 2014 г., видът Telestes souffia (=Leuciscus 
souffia) не е установяван на територията на НП Пирин. 
Видовият състав на рибите в парка е беден, определян от специфичните условия на 
местообитанията (високо съдържание на кислород, ниски температури, олиготрофност и 
други) и биологията на видовете. Той съставлява около 2% от всички видове риби, 
установени за територията на страната. От тях Salvelinus fontinalis и Oncorhynchus mykiss са 
интродуцирани видове с произход Северна Америка.  
 Необходими са допълнителни специални проучвания за разпространението и 
състоянието на популациите и възможностите на развитие на Anguilla anguilla (Linnaeus, 
1758) и Telestes souffia (Risso, 1827), независимо от получените резултати на настоящия 
етап. Препоръчва се да бъдат продължени научните изследвания върху разпространението 
на вида Telestes souffia на територията на НП “Пирин” и то основно в средни течения на 
реки и потоци, посочвани в научната литература като характерни местообитания за вида.  
 От съществена значимост са изследванията, отнасящи се до установяването и 
опазването на местните популации балканска пъстърва, което е изключително затруднено от 
провежданите многократни зарибявания през годините, както и занижения контрол на 
зарибителния материал. В тази насока от съществена важност е финансирания проект Във 
връзка с опазването и поддържането на популациите на балканската пъстърва е финансиран 
проект, реализиран от ДНП Пирин с цел възстановяване и поддържане на речните 
местообитания за подобряване популациите на вида (Дейност N0.1.2. „Опазване и 
поддържане на популацията на балканската пъстърва (Salmo trutta fario) на територията  на 
територията на Национален парк „Пирин”” по проект N0. DIR-113325-3-91 „Устойчиво 
управление на Национален парк „Пирин” и Резерват „Тисата””, ОПОС 
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Консервационна значимост  
Реликти 
Глациални реликти – един вид, характерен за ихтиофауната на парка и един вид 
изчезнал от територията на парка: 
І. Salmonidae 
• Salmo trutta Linnaeus, 1758 
II. Cyprinidae 
• 1131. Telestes souffia (Risso, 1827) - изчезнал 
Ендемити 
 Няма. 
Брой видове с природозащитен статус – два вида, цитирани в научната литература за 
предходни периоди от територията на парка, а на настоящия етап считани за 
изчезнали от изтиофауната на НП Пирин: 
І. Семейство Anguillidae 
• Anguilla аnguilla (Linnaeus, 1758) - изчезнал 
- Включена в Червена книга на България като застрашен вид (ЧKнБГ, ЕN (=Endangered), 
A1a,c, B1b (I, ii, iii, iv, v), D).  
- В световен мащаб Европейската змиорка е критично застрашен вид (IUCN, CR 
(=Critical Endangered), A2bd+4bd); включена е в приложение ІІ на CITES конвенцията. 
- Видът е обект на международен мониторинг (Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007). 
ІІ. Cyprinidae 
• 1131. Telestes souffia (Risso, 1827) - изчезнал 
- Видът е включен в Приложение 2 на ЗБР, чл. 6 – видове, чиито местообитания са обект на 
опазване.  
- Вписан е в Приложение ІІІ на Бернската конвенция; Приложение ІІ на Директива 92/43 на 
СЕО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна (Директива за 
местообитанията); Приложение 4 от Директива 2009/147/ЕС (Директива за птиците); 
EMERALD. 
 
Видове, които трябва да са предмет на специални мерки и причините за това 
- Да се извършат научни изследвания за разпространението на Anguilla anguilla на 
територията на Западнобеломорски басейн и потенциалните възможности за 
разпространението на вида на територията на парка в предвид изключителната му 
природозащитна национална и международна значимост, както и предприеманите в 
международен мащаб мониторинг и управление на вида и неговите местообитания. 
- Да се извършат научни изследвания за разпространението на Telestes souffia на територията 
на парка като вид, защитен в национален и международен мащаб и като вид, чиито 
местообитания са обект на опазване съгласно Приложение ІІ от ЗБР. Видът е слабо засегнат 
(IUCN, LC (=Least Concern)) в международен мащаб. В национален мащаб видът е с 
изключителна консервационна значимост. При установяване на вида в парка, 
местообитанията му се предвижда да бъдат предвидени за поставяне под специален режим, 
съгласно изискванията на Приложение 2 от ЗБР; да бъде наложен перманентен 
ихтиологичен мониторинг на вида и характерните за него местообитания – средни течения 
на планински реки и потоци. 
- Да се извършват научни изследвания за разпространението и състоянието на автохтонните 
популациите на Salmo trutta. Да се предприемат мерки и режими за опазването им.  
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Икономически ценни видове 
Икономически ценни видове на територията на НП Пирин са балканска пъстърва, сивен и 
дъгова пъстърва. Дъговата пъстърва по литературни данни и справки от ДНПП е най-слабо 
представена, поради извършваните незначителни зарибявания с този вид. Тези видове са и 
обект на спортен риболов. Те за основа за развитие на риболовен туризъм. За опазване на 
рибните ресурси в парка е наложително да бъдат спазвани периодите за риболов, както и 
той да се практикува само от разрешените за целта водоеми. 
Картиране и инвентаризация на местообитанията 
Извършени са картиране и инвентаризации на 180 биотопа от 25 реки и потоци (реките: 
Десилица, Лакинска, Плешка, Превалски поток, Мозговица, Третата река, Чаирска, Малка 
Спанополска, Спанополска, Мозговица, Башлийца, Георгийца, Василашка, Валявица, 
Влахинска, Суходолска, Средната река, Беговица, Демяница, Бъндерица, Безбожка и Ретиже 
и потоци към тях) и 186 биотопа от 80 езера (езера: Василашки, Бъндеришки, Валявишки, 
Десилишки, Бански, Джангалски, Превалски, Белеметски, Беговишки, Самодивски, 
Чаирски, Георгийски, Влахински езера, Бъндеришки езера, Безбожки езера и малки езера 
спрямо тях) от ПУ Вихрен, ПУ Безбог, ПУ Трите реки, ПУ Каменица, ПУ Синаница, ПУ 
Баюви дупки - Джинджирица на територията на НП Пирин (Фиг. 1). За всеки един от 
биотопите са определени GPS координати, надморска височина и др. Измервани са и 
основни абиотични показатели, като температура, pH и др. Изследваните сладководни 
езерни и речни екосистеми се отличават с pH=6.72 - 8.36, измерени при температута от 8-
16.20С. По-голямата част от изследваните реки и езера са с pH=7.2-7.9. Абиотичните 
показатели са част от създадената база данни. Осъществени са инвентаризационни научни 
изследвания за разпространението и състоянието на популациите на видовете риби. През 
периода на теренните изследвания, до настоящия отчет, са регистрирани 4 вида сладководни 
риби в обследвани езерни и речни местообитания от територията на парка (Salmo fario, 
Salvelinus fontinalis, Oncorhynchus mykiss, Phoxinus phoxinus), отнасящи се към 2 семейства 
(Salmonidae, Cyprinidae) и 2 разреда (Salmoniformes, Cypriniformes). Оценена е тяхната 
природозащитна и ресурсна значимост.  
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Фиг. 29. Брой изследвани реки, езера и биотопи от тях на територията на НП „Пирин”  
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 В 62 биотопа на 24 езерни екосистеми и в 14 биотопа на 6 речни екосистеми (реките 
Василашка, Валявица, Безбог, Ретиже, Превалски поток, Чаирска и потоци към тях) е 
установено присъствието на вида Phoxinus phoxinus (Фиг. 2). 
 
Фиг. 30. Срещаемост (%) на Phoxinus phoxinus по реки, езера и изследваните биотопи от 
тях на територията на НП Пирин 

 
Лещанка не е установена в: 
• ПУ Трите реки,  
• ПУ Баюви дупки – Джинджирица,  
• ПУ Синаница и  
• ПУ Каменица с изключение на Чаирска река и Чаирски езера.  
Реките: 
• Превалски поток и  
• Чаирска, както и  
Езерата:  
• Банско ез. 2,  
• Джангалско ез. 1,  
• Полежанско ез. и  
• Муратово ез., се съобщават за първи път като местообитания на Phoxinus 
phoxinus на територията на НП Пирин според настоящото изследване.  
 
Съществена разлика в резултатите за разпространението на лещанката в сравнение с тези 
от предходни периоди на изследване са установени по отношение на: 
• Джангалско ез. 2,  
• Спанополски езера,  
• Георгийски езера,  

http://www.ope.moew.government.bg/
mailto:info@proles.bg


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 
Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 
 

201 

• Влахини езера, в които през периода на настоящото изследване Phoxinus phoxinus не 
е установен.    
 Salmo trutta e регистрирана в 85 биотопа от 18 речни екосистеми и в 58 биотопа от 24 
езерни екосистеми от територията на НП Пирин. Видът е разпространен на територията на 
всички паркови участъци. При настоящото изследване балканската пъстърва не е установена 
единствено в ПУ Баюви дупки–Джинджирица, основано на единични наблюдения (Бяла 
река и Суходолска река, Суходолско езеро), в който ПУ препоръчваме да бъдат задълбочени 
научните изследвания. Според предходни изследвания в този участък, балканската пъстърва 
е автохтонен обитател за Бяла река. Видът не е установен в най-горните течения на реките и 
потоците. От изследваните езерни екосистеми, балканската пъстърва не е установена в: 
Банско ез. 1, Джангалско ез. 3, Превалско ез. 1, Белеметските езера (без Тевно), Аргирово 
ез., Митрово ез., Самодивски езера, Чаирски езера 6, 7 и 10, Георгийско ез. 3, Спанополско 
ез. 3, Муратово ез. 1 и 2, Суходолско ез., Беговишки езера, Бегово ез., както и във всички 
изследвани малки езера, имащи вероятно временен произход, но запазени и през есенните 
периоди, обусловено от обилните валежи през 2014 г.  (Фиг. 3). 

 
Фиг. 31. Срещаемост (%) на Salmo trutta и Salvelinus fontinalis на територията на НП 
„Пирин“  
 
Балканската пъстърва е с най-висока численост в:  
•  р. Демяница  
•  р. Бъндерица  
• Долно и Горно Василашки ез.  
•  Долно Валявишко ез.  
•  Дълго Бъндеришко ез.  
•  Рибно Бъндеришко ез.  
•  Джангалско ез. 1 
•  Попово ез.  
•  Рибно Безбожко ез.  
•  Безбожко ез.  
Тези местообитания съвпадат до голяма степен с местообитанията, в които лещанката е 
представена с най-висока численост.   
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 За първи път като местообитания на Salmo trutta се съобщават: 
• Полежанско ез. 
• Превалско ез. 3  
• Чаирско ез. 7  
• Джангалско ез. 1 и 2 
• Тевно ез. 
• Спанополско ез. 1 и 2 
  
 Salvelinus fontinalis е с най-ограничено разпространение след дъговата пъстърва 
(установена единствено за р. Демяница) от четирите вида риби, регистрирани за периода на 
територията на НП Пирин. Сивен е установен в 11 биотопа на 6 езерни екосистеми на 
територията на ПУ Вихрен, ПУ Безбог и ПУ Синаница. Видът не е установен в ПУ 
Каменица, ПУ Трите реки и ПУ Баюви дупки – Джинджирица. Сивен не е регистриран в 
нито една от изследваните речни екосистеми през отчетния период. 
 Единствено в Джангалско ез. 1, Превалско ез. 4. 3 и 2 са констатирани и 3-те вида 
риби (лещанка, балканска пъстърва, сивен).  
Лещанка и пъстърва са установени в: р. Ретиже, р. Валявица, Превалски поток, Чаирска 
река, Поленица, Банско ез. 2, Полежанско ез., Попово ез., Безбожко ез., Рибни безбожки 
езера, Бъндеришки езера, Превалски езера, Бански езера, Чаирско ез. 8, Муратово езеро.  
 
Видов състав и богатство на таксоните в резерват „Юлен“ 
 В обхвата на резерват Юлен за извършени изследвания на Василашки езера, Полежанско 
ез., Плешко ез., Десилишко ез. От речните екосистеми в зоната попадат изследваните 
биотопи от р. Василашка и р. Десилица. Територията на резервата се обитава от два вида 
риби: 
I. Разред Salmoniformes  
1.Семейство Salmonidae  
• Salmo trutta Linnaeus, 1758 – Балканска пъстърва  
II. Разред Cypriniformes  
2. Семейство Cyprinidae  
• Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) - Лещанка  
Полежанско езеро и Василашки езера с изключение на Тевно Василашко ез. са обитавани от 
Phoxinus phoxinus и Salmo trutta. В Десилишко езеро и р. Десилица е установен единствено 
вида Salmo trutta, в р. Василашка е установен Phoxinus phoxinus, а в изследваното Плешко 
ез. (долно заблатено) не са установени представители на ихтиофауната. 
 
Видов състав и богатство на таксоните в резерват „Баюви дупки - Джинджирица“ 
• През периода на изследване не са установени представители на ихтиофауната. 
 Видов състав в местообитания от Зоната за ограничаване на човешкото 
въздействие 
 През отчетният период попадат изследваните Джангалски и Георгийски езера. В 
Джангалско ез. 1 са установени и трите вида риби – лещанка (Phoxinus phoxinus), балканска 
пъстърва (Salmo trutta) и сивен (Salvelinus fontinalis), в Джангалско ез. 2 – единствено 
балканска пъстърва, а в Георгийски езера – балканска пъстърва (Salmo trutta) и сивен 
(Salvelinus fontinalis).  
 Phoxinus phoxinus обитава предимно литоралната зона. Той е типичен реофилен и 
литофилен вид. Във всички водоеми числеността му е максимална на дълбочина до 0.5 м., 
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след което е установен до дълбочина 1.5 м., но със значително по-ниска численост (около 3-
4 пъти по-ниска). Максималната численост на балканската пъстърва е на дълбочина около 
1.5 м. Видът присъства и на дълбочина до 0.5 м., но с незначителна численост.  
 С най-голяма численост на лещанката се отличават речните биотопи на р. Валявица, 
р. Василашка, р. Ретиже, Превалски поток, Чаирска река, р. Поленица. От изследваните 
езерни екосистеми лещанката е представена с най-висока численост в Джангалско ез. 1. С 
висока численост са и популациите на лещанката в останалите езера: Банско ез. 2, 
Полежанско ез., Превалски езера 4, 3, 2 и 1, Чаирско ез. 8 и Муратово ез. 3. (Фиг. 4). 
 
Фиг. 32. Езерни екосистеми с най-високи числености на Phoxinus phoxinus на територията 
на НП Пирин  

 
 Определени са численост, общ брой полово зрели и млади индивиди, общ брой 
индивиди по пол, брой екземпляри по размерни групи, дължина на тялото по размерни 
групи (L/H см.) и тегло на лещанката (г.) на територията на НП “Пирин”. Подробен анализ 
по тези показатели и екологична структура предстои да бъдат предстаени при окончателен 
отчет. Съставена е база данни по съответните показатели, съгласно методологичните 
изисквания, необходими за последващо определяне на екологичните параметри и индекси. 
На този етап, на базата на обработените данни най-общо са установени: 
Пълночленни популации (почти пълен състав на размерните групи) в: 
• Долно Василашко езеро  
• Рибно Бъндеришко ез.  
• Попово ез.  
• Безбожко ез.  
• Превалски езера  
• Чаирски езера  
• Муратово ез.  
• Джангалски езера 
• Полежански езера 
Доминиране на: 
⇒ Половозрели форми  
⇒ Женските екземпляри, характеризиращо нарастващите популации. 
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 Популациите на балканската пъстърва са регистрирани с най-висока численост в р. 
Десилица, р. Ретиже, р. Демяница, Третата река, Чаирска река, р. Спанополска, р. 
Георгийца, Влахинска река, Средната река, р. Беговица. От езерата балканската пъстърва е с 
най-висока численост в: Десилишко ез., Банско ез. 2, Джангалско ез. 1 и 2, Полежанско ез., 
Превалско ез. 4, 3 и 2, Тевно ез., Чаирско ез. 8, Георгийски езера, Влахински езера, 
Спанополски езера 1 и 2, Муратово езера 3. Високата численост на популациите е 
предпоставка за повишен риск от болести и инвазии. Събрани са проби от различните реки и 
езера, които са обект на такива изследвания. Данните ще бъдат представени след 
приключване на лабораторната работа. От друга страна, високата численост на популациите 
се свързва с намаляване риска от нападение на хищници, а стадното поведение също е 
сигнал за повишен  натиск от хищници. Част от тези местообитания съвпадат с 
местообитанията, в които лещанката е представена с най-висока численост.  
Към Плана за управление са разработени и приложени 3 броя карти за разпространението 
на видовете риби (Phoxinus phoxinus, Salmo trutta, Salvelinus fontinalis) на територията на 
НП «Пирин».  Аналитичната част, заедно с отчетите за научните изследвания и 
проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.15.2. е включена в Сборник 
„Биологична характеристика“ 
 
 
1.15.3. Земноводни и влечуги  
 
Преглед на досегашните проучвания 
 С изключение на Плана за Управление от 2004 година (Димитрова и кол. 2004), за 
територята на Парка доскоро липсваха цялостни проучвания на херпетофауната. Това 
според нас се дължи на сравнително ниското разнообразие при тази група (в сравнение с 
други, по-ниски райони на страната), обусловено от характера на разглежданата територия - 
типичен планински район със съответния му климат, който е лимитиращ фактор за голяма 
част от земноводните и влечугите в страната. 
 Детайлни проучвания на четири вида са извършени в периода 2011 - 2012 г. по 
проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I" (Наумов 2013а, Наумов 2013б, Наумов 2013в, Цанков 
2013). От останалите публикации по-голямата част са свързани със зоогеографски бележки, 
цитиращи отделни (нови) находища на определни видове (Бешков 1961, Бешков и кол. 1967, 
Буреш и Цонков 1933, Буреш и Цонков 1934, Буреш и Цонков 1941, Буреш и Цонков 1942, 
Naumov 2005, Westerström 2005). За целите на Плана това са най-важните източници на 
информация, особено когато се отнасят до посочените в заданието видове. Друга част от 
източниците разглеждат херпетофауната в цялата страна и дават ценна информация по 
отношение екологията на отделните видове и изискванията им към средата (Бешков 2011, 
Бисерков 2007, Наумов и Станчев 2010). В интернет пространството съществуват редица 
неофициални източници, съдържащи еденични наблюдения, с посочени конкретни 
находища, на отделни видове. Макар и важен източник на информация, към тези 
наблюдения трябва да се подхожда внимателно, тъй като често са правени от любители - 
херпетолози и/или фотографи. Останалите източници на информация са с по-общ характер 
(Бешков 1984, Beron 1999, Beškov and Beron 1964, Petrov 2007) или са тясно специализирани 
в различни области на зоологията (Бешков 1966, Наумов и Лангуров 2009, Guillaume et al. 
1997, Sharpilo et al. 2001), и не биха имали значение за изготвянето на настоящия План. 
 В периода април - септември 2014 г. са проведени интензивни теренни проучвания по 
Проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин" и резерват „Тисата", Дейност 
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№ 1.1.8. „Дейности по опазване и поддържане популациите на южен гребенест тритон 
(Triturus karelinii)" и Дейност № 1.1.9. „Дейности по опазване и поддържане популациите на 
жълтокоремна бумка (Bombina variegata)". В рамките на тези дейности са събрани данни 
освен за двата целеви вида, и за всички останали представители на земноводните и 
влечугите. 
 
Пропуски в досегашните изследвания 
 За последните десет години се отбелязва значителен напредък в проучеността на 
херпетофауната в границите на Парка. Това се дължи най-вече на интензивните теренни 
проучвания, проведени във връзка с проектите "Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" и „Устойчиво 
управление на Национален парк „Пирин" и резерват „Тисата". Безспорен принос в това 
отношение ще имат и резултатите от проект “Теренни проучвания на разпространение на 
видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I 
фаза”, който все още не е приключил. В резултат бихме могли да кажем, че цялостната 
картина на видовия състав на земноводните и влечугите, както и тяхното разпространение в 
границите на Парка, е сравнително изяснена. Все още липсва информация обаче за отделни 
детайли: 
 - Липсват данни за популационните параметри и демографските характеристики на 
популациите на видовете земноводни и влечуги в границите на Парка. Подобни данни се 
акумулират единствено чрез продължителни, специализирани научни изследвания 
(обикновено за даден вид), каквито до момента (поне по наши сведения) на територията на 
Парка не са правени. 
 - Липсват данни за някои екологични аспекти (напр. денонощна и сезонна активност, 
хранителен спектър и пр.) за видовете земноводни и влечуги в границите на Парка. Както и 
за предишната точка, за изясняването им са необходими конкретни научни изследвания. 
 - Предстои уточняване границите на разпространение на новоустановения за Парка 
алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris). Подобно уточняване е особено належащо, предвид 
високия национален консервационен статус на вида и неговата уязвимост (вж. по-долу). 
Работата по този вид ще разшири познанията и за друг консервационно значим вид - южния 
гребенест тритон (Triturus karelinii). 
 - Необходимо е уточняване вертикалните граници на разпространение на 
македонския гущер (Podarcis erhardii), за който не можахме да намерим данни за конкретни 
находища. Видът обаче е включен в Плана за управление на Парка от 2004 г., и е даден за 
Пирин като находище в страната с най-голяма надморска височина (Бисерков 2007). 
 
• брой на установените видове и богатство на таксоните; 
 Съгласно Плана за управление на НП „Пирин“ от 2004 г., на територията на Парка се 
срещат 8 вида земноводни и 11 вида влечуги. По-нови проучвания обогатиха 
херпетофауната на Парка с 2 нови вида - южен гребенест тритон (Triturus karelinii) и 
алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris). Един вид влечуго - ивичестия гущер (Lacerta 
trilineata), според нас е погрешно включен като срещащ се в границите на Парка. Това е 
подчертано топлолюбив вид, срещащ се до 550 м н.в. Така общия видов състав на 
херпетофауната на Парка, според наличната до момента информация, възлиза на 20 вида - 
10 вида земноводни и 10 вида влечуги (Таблица №.32), или 38% от видовото богатство на 
страната. 
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Таблица №.32: 
 Видов състав на херпетофауната в границите на Национален Парк “Пирин”. 
Земноводни 
 Разред CAUDATA 
 Семейство Salamandridae 
1 Salamandra salamandra Дъждовник 
2 Triturus karelinii Южен гребенест тритон 
3 Ichthyosaura alpestris Алпийски тритон 
 Разред ANURA 
 Семейство Bombinatoridae 
4 Bombina variegata Жълтокоремна бумка 
 Семейство Bufonidae 
5 Bufo viridis Зелена крастава жаба 
6 Bufo bufo Кафява крастава жаба 
 Семейство Hylidae 
7 Hyla arborea Дървесница 
 Семейство Ranidae 
8 Rana dalmatina Горска жаба 
9 Rana temporaria Планинска жаба 
10 Pelophylax ridibundus Голяма водна жаба 
Влечуги 
 Разред TESTUDINES 
 Семейство Testudinidae 
1 Testudo hermanni Шипоопашата костенурка 
 Разред SQUAMATA 
 Семейство Anguidae 
2 Anguis fragilis Слепок 
 Семейство Lacertidae 
3 Lacerta agilis Ливаден гущер 
4 Lacerta viridis Зелен гущер 
5 Podarcis erhardii Македонски гущер 
6 Podarcis muralis Стенен гущер 
7 Zootoca vivipara Живороден гущер 
 Семейство Colubridae 
8 Coronella austriaca Медянка 
9 Natrix natrix Обикновена водна змия 
 Семейство Viperidae 
10 Vipera berus Усойница 

 
⇒ Обща информация за видове с консервационен статус – по българското, 
международното законодателство, Червени списъци и др.; 
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 Всички видове земноводни и влечуги, срещащи се на територията на Парка, са 
включени в национални и/или международни природозащитни документи (Таблица №.33). С 
най-висок консервационен статус е шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), която е 
включена във всички природозащитни документи (вкл. националната Червена Книга и 
Червения списък на IUCN). С висок консервационен статус са и видовете алпийски тритон 
(Ichthyosaura alpestris), южен гребенест тритон (Triturus karelinii) и жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata). Първият е включен в Червената Книга на България (Големански 2011) с 
категорията “уязвим”, както и в Приложение 3 на ЗБР и Приложение III на Бернската 
Конвенция. Другите два вида са включени в Приложение 2 и 3 на ЗБР (респ. II и IV на 
Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992) и Приложение II на Бернската Конвенция. 
 
Таблица №.33:  
Консервационен статус на херпетофауната в границите на Национален Парк “Пирин”. 
  Species Прил. 2 Прил. 3 ЧКБ 92/43 BERN CITES IUCN 
1 Salamandra salamandra  -  +  -  - III  - LC 
2 Triturus karelinii  +  +  - II,IV II  - LC 
3 Ichthyosaura alpestris  -  + VU  - III  - LC 
4 Bombina variegata  +  +  - II,IV II  - LC 
5 Bufo viridis  -  +  - IV II  - LC 
6 Bufo bufo  -  +  -  - III  - LC 
7 Hyla arborea  -  +  - IV II  - LC 
8 Rana dalmatina  -  -  - IV II  - LC 
9 Rana temporaria  -  -  -  - III  - LC 
10 Pelophylax ridibundus  -  -  -  - III  - LC 
11 Testudo hermanni  +  + ЕN II,IV II II NT 
12 Anguis fragilis  -  +  -  - III  - NE 
13 Lacerta agilis  -  +  - IV II  - LC 
14 Lacerta viridis  -  +  - IV II  - LC 
15 Podarcis erhardii  -  +  - IV II  - LC 
16 Podarcis muralis  -  +  - IV II  - LC 
17 Zootoca vivipara  -  +  -  - III  - LC 
18 Coronella austriaca  -  +  - IV II  - NE 
19 Natrix natrix  -  -  -  - III  - LC 
20 Vipera berus  -  -  -  - III  - NE 
 
Легенда: 
Прил. 2 (Приложение 2 на ЗБР): Видове, за защитата на които се обявяват защитени зони за 
опазване на местообитанията им. 
Прил. 3 (Приложение 3 на ЗБР): Видове, защитени на територията на цялата страна. 
ЧКБ – Червена книга на България. Том 2 Животни. 2011 г. Категории: VU (уязвим), ЕN 
(застрашен). 
92/43 – Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 за опазване на естествените 
хабитати и дивата фауна и флора. Анекс II: Животински и растителни видове от интерес за 
общността, чието опазване изисква определяне на защитени територии. Анекс IV: 
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Животински и растителни видове от интерес за общността, които се нуждаят от строга 
защита. 
BERN – Бернска Конвенция (Конвенция за опазване на европейската дива природа и 
естествените хабитати). Приложение II: Строго защитени животински видове. Приложение 
III: Защитени животински видове. 
CITES – Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и 
флора. Приложение II: Видове, които не са пряко застрашени от изчезване, но търговията с 
тях трябва да се контролира с оглед избягване на използване, несъвместимо с оцеляването 
им. 
IUCN – Международен съюз за опазване на природата и природните ресурси. Категории: NT 
(near threatened – таксони, които вероятно ще бъдат застрашени в близко бъдеще); LC (least 
concern – широко разпространени таксони, чието оцеляване не е сериозно застрашено нито в 
момента, нито в близко бъдеще); NЕ (not evaluated – таксони, които не са оценени). 
 
⇒ Обща информация за реликти и локални, български и балкански ендемити; 
С установяването на алпийския тритон в границите на Парка, глациалните реликти се 
увеличават на 4 вида: алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris), планинска жаба (Rana 
temporaria), живороден гущер (Lacerta vivipara) и усойница (Vipera berus). Според 
литературните данни, в границите на Парка се среща подвид на македонския гущер - 
Podarcis erhardii riveti, който е балкански ендемит. 
 
В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ е включено Приложение 1.15.3. Списък на земноводни и 
влечуги в Национален парк „Пирин". Аналитичната част, заедно с отчетите за научните 
изследвания и проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.15.3. е включена в 
Сборник „Биологична характеристика“ 
 
 
1.15.4. Птици 
 
Степен на проученост. Литературна справка. 
 Орнитофауната на НП „Пирин”, от обобщените литературни данни към момента, 
наброява 166 вида, което е около 40,59% от орнитофауната на България (BUNARCO, 2009). 
Гнездовия комплекс от птици спада основно към иглолистния горски пояс, където 
доминират видове тясно свързани с тази растителна формация – чинки (p. Fringilla), 
кралчета (p. Regulus), черен синигер (Parus ater), червенушка (Pyrrhula pyrrhula), елов певец 
(Phylloscopus collybita) и др. (Симеонов, 1992).  
 Установените до момента видове птици се отнасят към 16 разреда и 38 семейства. С 
най-много видове и семейства е представен разред Passeriformes – 19 семейства и 91 вида. 
 Проучванията върху орнитофауната са насочени основно в следните направления: 
 
Фаунистични изследвания 
⇒ Екологични, орнитоценологични изследвания 
⇒ Проучване на целеви видове, включени в Приложение І на Директива 79/409 
⇒ Влияние на антропогенни фактори върху отделни видове птици. 
Първата обобщаваща работа върху птиците на Пирин е на Симеонов (1986), в която авторът 
представя резултатите от двадесетгодишни проучвания (1964 – 1983) в отделни части на 
планината. Конкретни наблюдения върху видове, орнитоценологични сведения, гнездова 
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биология и хранителен спектър са дадени в отделни публикации преди това (Simeonov, 
1968, 1968а, 1969,1970; Симеонов 1971, 1971а, 1974, 1975, 1981, 1983, 1983а; Симеонов, 
Петров1982; Симеонов, Мичев 1980, 1985). 
 В обобщаващата публикация от 1986 г., авторът (Симеонов 1986) представя сведения 
за 217 вида птици в Пирин, разпределени в категории – постоянни – 87 вида, прелетни, 
размножаващи се видове – 69 вида, преминаващи (посещават планината само по време на 
прелет) – 38 вида и зимуващи – 20 вида. 
 Няколко години по-късно Симеонов (1970) представя резултати от проучване върху 
гнездовата орнитофауна в псевдомаквисите на Пирин планина. 
 По-нови данни за гнездещи птици, тяхната плътност и структурата на съобществата в 
Пирин и по-специално в смърчовите гори са представени от Nikolov (2005, 2007, 2007а) 
Последващите орнитологични наблюдения от други автори се отнасят до канкретни видове 
или техни местообитания в територията на Националния парк и извън нея. Проучвания 
върху гнездовата орнитофауна на прилежащия до Прин резерват „Тисата” са извършвани от 
Спиридонов и Симеонов (1988). 
 Публикувани материали върху разпространението и биологията на отделни видове 
птици има за червеногушото коприварче (Sylvia cantillans) (Симеонов, 1986), горския бекас 
(Scolopax rusticola) (Nikolov 2004; Stoyanov et all, 2003), както и за някои от редките и 
консервационно значими сови – пернатоногата кукумявка и врабчовата кукумявка (Петров 
2002, Shurulinkov et all 2003, 2005, 2005а, 2006). 
 Данни от проучвания свързани със зони от Натура 2000 в България са представени и 
във формулярите за защитена зона „Пирин” с код BG 0000209. Нови данни за отделни 
видове птици са публикувани и в новите обощаващи сборници, „Атлас на гнездящите птици 
в България” (Янков 2007), „Орнитологично важни места в България” (Костадинова, 
Граматиков 2007) и в новото издание на „Червена книга на Република България, т. 2” 
(Големански и др. (ред.) 2011). 
 В България единственото до момента специализирано изследване на влиянието на 
антропогенната фрагментация (и в частност на ски-пистите) върху орнитоценозите в 
планините е проучване в НП "Пирин" (Бисерков и др., 2010). Данните сочат, че за по-
голямата част от видовете птици, отбелязани да пресичат пистите, ширина им не е от 
значение, поради мобилността на групата. В същото време, след разширяването на ски 
зоната над гр. Банско, в района е отбелязано изчезване или силно намаление на числеността 
на видове птици с висок консервационен статут – трипръст и белогръб кълвач, глухар и 
пернатонога кукумявка.  
 
Описание на използваната при проучването методика. 
 Основните методи, които се използват при установяване числеността на гнездящите 
птици са методът на картиране (Territory mapping methods), маршрутния или трансектен 
метод (Line transects) и методът на точковото броене (Point counts) (Bibby et al., 1992).  Всеки 
от тях има определени предимства и зависи от поставените цели и характера на местността. 
 Методът на картиране (Territory mapping methods) се състои в следното. Набелязват 
се пробни площадки в откритите терени, които се обхождат по постоянен маршрут, така, че 
да се осигури 100% покриване на площадката. Полезащитните пояси се обхождат по цялата 
дължина. На съответните карти се отбелязват местонахождението на пеещите мъжки 
екземпляри, намерените гнезда с яйца или малки, възрастните птици носещи храна и други 
сигурни признаци за гнездене. Когато се чуват едновременно два мъжки екземпляра от един 
и същи вид, те се отбелязват на картата с две точки, свързани с пунктир. Това се прави за 
улеснение при обработката на данните. Картирането се извършва рано сутрин, между 5 и 9 
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часа, когато птиците са най-активни и мъжките пеят най-интензивно. Освен това се правят и 
късно следобедни наблюдения по същия маршрут. Така се отчитат видове, като дроздове, 
червеногръдки, славеи и други, които са по-активни вечер. За всяка площадка трябва да се 
направят поне 3-4 отчета за един сезон. Между тях трябва да са изминали поне десет дни, с 
което се избягват случайно попаднали мигранти. След приключване на сезона се обработват 
данните от всяка една площадка, като за всеки вид се изработва отделна карта. Въз основа 
на получените данни за числеността на гнездящите двойки се преизчислява плътността на 
вида за 10 ха.  
 При маршрутния метод (Line transects) се избира подходящ маршрут, по който се 
движи наблюдателят. Той трябва да минава през вътрешността на биотопа и да бъде 
еднотипен по цялата си дължина, която да е не по-малка от 1000 м. При горските 
фитоценози маршрутът трябва да минава на най-малко 200 м от края на гората, за да бъдат 
избегнати видове, характерни за екотона. Записват се пеещите в ляво и дясно по трансекта 
мъжки, като се определят две ленти на отстояние от оста на движението, съответно 25 и 50 
м. За принадлежащи към екотонната зона се считат птиците, които се намират на разстояние 
до 50 м навътре в горския биотоп от едната страна и на разстояние 200 м в откритата площ, 
от другата страна. Птиците, намиращи се в откритата площ се отчитат, като площта от 200 м 
се разделя окомерно на четири ивици, всяка от които по 50 м. В агрозеноза методът е същия, 
като трансекта трябва да минава на повече от 200 м навътре от края на блока и разстоянието 
между два успоредни трансекта също да бъде не по-малко от 200 м. В ивиците се записват 
пеещите мъжки, забелязаните гнезда и други признаци, като се внимава да не се "вкарват" в 
лентите пеещите по-надалеч птици. Отчетите се извършват рано сутрин, между 5 и 9 часа и 
привечер 19 - 21 часа.  
 Маршрута трябва да се посети поне два пъти през гнездовият сезон, за да могат да се 
установят постоянните и мигриращите видове. Скоростта на движение зависи от 
числеността на птиците, трудността по записването им и характера на терена. За открити 
местности се препоръчва около 2 км/ч. При обработката на резултатите се взима 
максималният брой установени мъжки екземпляри от всеки вид, като основа за 
понататъшни изследвания. 
 При определяне видовият състав на орнитоценозите в гъстообрасли и 
труднодостъпни части от проучваната защитена територия ползвахме методът на точковото 
броене (Point counts). За определен период от време – 10 или 15 мин., от стационарен пункт, 
се извършват прослушвания и се записва видовият състав и числеността на пеещите мъжки 
птици, заели гнездови територии. 
 С трансектния метод са регистрирани видовете птици в извънгнездовия период – 
мигриращи и зимуващи видове в границите на защитената територия. Проучването включва 
преки визуални наблюдения на всички преминаващи птици, като фокус на тези визуални 
проучвания е главно площадката на ЗТ.  
 Наблюденията при полевите проучванията са извършвани с помощта на оптични 
средства - бинокли с увеличение 10х50 и 8х30.  
 Характеристика на клас птици 
• богатство на таксоните  
 Към момента, според различни литературни източници, теренни наблюдения и 
дейностите по изпълнение на план 2004, са установени 166 вида птици в границите на НП 
Пирин. Те принадлежат към 16 разреда и 40 семейства. 
 Орнитофауната на парка съставлява 40,59% от установените в България 409 вида 
птици и 61,54% от установените на територията на страната семейства (BUNARCO, 2009).  
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 От установените за парка видове 119 са гнездящи, което е 41,61% от гнездовата 
орнитофауна в България (Янков, 2007). 
 С най-много видове е представен разр. Врабчоподобни (Passeriformes) – 93 вида от 19 
семейства, или пойните птици съставляват 56% от орнитофауната на НП „Пирин“ и 47,5% 
от установените семейства. 
 
Таблица №.34: Богатство на таксони от орнитофауната 
Разред Семейство брой видове 
Разред Podicipediformes Сем. Гмурецови (Podicipedidae) 1 
Разред Пеликаноподобни 
(Pelecaniformes) 

Сем. Корморанови 
(Phalacrocoracidae) 1 

Разред Щъркелоподобни 
(Ciconiiformes) 

Сем. Чаплови (Ardeidae) 3 
Сем. Щъркелови (Ciconiidae) 2 

Разред Гъскоподобни (Anseriformes) Сем. Патицови (Anatidae) 2 

Разред Соколоподобни (Falconiformes) 
Сем. Ястребови (Accipitridae) 18 
Сем. Орли рибари (Pandionidae) 1 
Сем. Соколови (Falconidae) 6 

Разред Кокошоподобни (Galliformes) Сем. Фазанови (Phasianidae) 5 
Разред Жеравоподобни (Gruiformes) Сем. Дърдавцови (Rallidae) 2 

Разред Дъждосвирцоподобни 
(Charadriiformes) 

Сем. Дъждосвирцови (Charadriidae) 1 
Сем. Бекасови (Scolopacidae) 2 
Сем. Чайкови (Laridae) 1 

Разред Гълъбоподобни 
(Columbiformes) Сем. Гълъбови (Columbidae) 4 

Разред кукувицоподобни 
(Cuculiformes) Сем. Кукувицови (Cuculidae) 1 

Разред Козодоевоподобни 
(Caprimulgiformes) Сем. Козодоеви (Caprimulgidae) 1 

Разред Совоподобни (Strigiformes) Сем. Сови (Strigidae) 7 
Разред Бързолетоподобни 
(Apodiformes) Сем. Бързолетови (Apodidae) 3 

Разред Синявицоподобни 
(Coraciiformes) 

Сем. Пчелоядови (Meropidae) 1 
Сем. Папунякови (Upupidae) 1 

Разред Кълвачоподобни (Piciformes) Сем. Кълвачови (Picidae) 10 

Разред Врабчоподобни (Passeriformes) 

Сем. Чучулигови (Alaudidae) 3 
Сем. Лястовици (Hirundinidae) 4 
Сем. Стърчиопашкови (Motacillidae) 7 
Сем. Сврачкови (Liniidae) 4 
Сем. Водни косове (Cinclidae) 1 
Сем. Орехчета (Troglodytidae) 1 
Сем. Завирушкови (Prunellidae) 2 
Сем. Копринаркови (Bombycillidae) 1 
Сем. Мухоловки (Muscicapidae) 27 
Сем. Дългоопашати синигери 
(Aegithalidae) 1 

Сем. Синигерови (Paridae) 7 
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Сем. Зидаркови (Sittidae) 3 
Сем. Дърволазкови (Certhidae) 2 
Сем. Овесаркови (Emberizidae) 5 
Сем. Чинкови (Fringillidae) 12 
Сем. Скорецови (Sturnidae) 2 
Сем. Авлигови (Ariolidae) 1 
Сем. Тъкачови (Ploceidae) 4 
Сем. Вранови (Corvidae) 6 

 
• брой на установените видове по групи. Настъпилите промени във видовия 
състав на отделните групи. Видове дадени като приоритетни от НП „Пирин“. 
 Видовият състав на птиците в НП “Пирин” е допълнен с нови 7 вида птици, 
установени в границите на парка през последните 10 години. 
Гнездящите видове наброяват 119 вида – 71,7% от орнитофауната в парка. 
 
Фиг. 33.  Разпределение на видовете птици по разреди 

Разпределение на видовете по разреди

Разред Podicipediformes
Разред Пеликаноподобни (Pelecaniformes)
Разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes)
Разред Гъскоподобни (Anseriformes)
Разред Соколоподобни (Falconiformes)
Разред Кокошоподобни (Galliformes)
Разред Жеравоподобни (Gruiformes)
Разред Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes)
Разред Гълъбоподобни (Columbiformes)
Разред кукувицоподобни (Cuculiformes)
Разред Козодоевоподобни (Caprimulgiformes)
Разред Совоподобни (Strigiformes)
Разред Бързолетоподобни (Apodiformes)
Разред Синявицоподобни (Coraciiformes)
Разред Кълвачоподобни (Piciformes)
Разред Врабчоподобни (Passeriformes)

 
⇒ Разпределение на видовете по разреди. 
 С най-много представители са Разред Соколоподобни (Falconiformes) с 25 вида, 
Разред Совоподобни (Strigiformes) – 7 вида, Разред Кълвачоподобни (Piciformes) – 10 вида, 
или всички видове установени на територията на страната и Разред Врабчоподобни 
(Passeriformes) с 93 вида. Представителите на разред Врабчоподобни (Passeriformes) са 56% 
от птиците на НП “Пирин”. 
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Фиг. 34.  Съотношение на видовете от най-многочислените разреди птици в НП „Пирин“ в 
сравнение с числеността им в страната 
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⇒ Съотношение на видовете от най-многочислените разреди в сравнение с 
числеността им в страната. 
Всичките 10 вида кълвачи установени за територията на България са установени като 
гнездящи в НП Пирин. 
 
Приоритетни видове и техните местообитания, предложени за обстойно наблюдение от 
Дирекцията на НП „Пирин“  
Резултати от полевите проучвания. 
Дирекцията на парк Пирин е определила следните видове птици от приложение 3 на ЗБР, 
посочени за инвентаризация: 
1. Горски бекас (Scolopax rusticola) – Гнезди в UTM квадрат GM01. В страната гнезди с 
численост 30-100 двойки. Гнезди в иглолистни и смесени гори от 400 до 1800 мн.в. 
(Stoyanov et al 2003; Nikolov 2004). 
 По време на теренните проучвания не бе установен, но е твърде възможно гнезденето 
на вида в района на х. Беговица и най-южните части на парка в района на местн. Попина 
лъка. 
2. Голям ястреб (Accipiter gentilis) – Гнезди във всички квадрати, в широколистни, смесени 
и иглолистни гори от 0 до 2 714 м.н.в.  
 Наблюдаван в района на Добринище и с. Лиляново. 
3. Яребица (Perdrix perdrix) – Гнезди в квадрат GM03 и FM92, от 0 до 1800 м.н.в. 
Разпространена по откритите части – ливади, пасища. Наблюдавана в района на местн. 
Попови ливади и вр. Ореляк, които са извън парка, както и в откритите местообитания 
около гр. Банско 
4. Гривяк (Columba palumbus) - Гнезди във всички квадрати, в широколистни, смесени и 
иглолистни гори от 0 до 2 000 м.н.в. 
 Установен в раона на х. Беговица и най-южните части на парка в района на местн. 
Попина лъка, както и в Северен Пирин, парков район Вихрен. 
5. Горска улулица (Strix aluco) - Гнезди във всички квадрати, в широколистни, смесени и 
иглолистни гори от 0 до 1900 м.н.в. 
 Не е установена при теренните наблюдения в Южен Пирин, ПР Каменица. 
Установена е в Северен пирин ПР Вихрен и Баюви дупки. 
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6. Балканска чучулига (Eremophila alpestris balcanica) - Гнезди в квадрати GM01, 02, 11 и 
12 и FM92, 93 и 83, по каменисти открити терени от 1400 до 2500 м.н.в. 
 Установена при теренните наблюдения в ПР Каменица и Вихрен по 
високопланинските открити части. Със сигурност се среща и по алпийските части на 
останалите паркови райони. 
7. Планинска стърчиопашка (Motacilla cinerea) - Гнезди във всички квадрати, в близост 
до реки и потоци от 120 до 2800 м.н.в. 
 Установена попоречието на р. Санданска Бистрица, водохващането над Попина лъка 
и р. Беговица в Южните части на парка. 
 Наблюдавана е при предишни посещения в района на реките Глазне, Бъндерица и 
Демяница в Северната част на парка. 
8. Алпийска завирушка (Prunella collaris subalpina) - Гнезди в квадрат GM01, 02, 11 и 12 
и FM92, 93 и 83, по каменисти открити терени от 1400 до 2800 м.н.в. 
 Установена при теренните наблюдения в ПР Каменица местн. Спано поле, по 
високопланинските открити части субалпийски ливади – 1900 м.н.в. 
 Най-многобройния вид по субалпийските ливади – до 55 екз./кв. км. (Симеонов, 
1986).  
9. Пъстър скален дрозд (Monticola saxatilis) - Гнезди в квадрат GM01, 02, 11 и FM92 и 93, 
по скали и сипеи от 50 до 2600 м.н.в. 
 Не бе наблюдаван при теренните наблюдения в района на ПР Каменица. Наблюдаван 
в района на вр. Ореляк. При следващите теренните наблюдения ще бъде проучен вида в ПР 
Вихрен и Безбог.  
• обща информация за видове с консервационен статус по българското 
законодателство 
Защитени видове: 
ЗБР – 150 вида 
Директива 2009/147 за опазване на дивите птици – 42 вида 
Червена книга на България – 57 вида, от тях 28 са със статус „Уязвим”, 17 са „Застрашени”, 
7 са „Критично застрашени”, 2 са „Регионално изчезнали”, 2 „Слабо засегнати” и 1 „Почти 
застрашен”. 
• обща информация за локални, български, балкански ендемити и световно 
застрашени видове (категории „Критично застрашен”, „Застрашен” и „Уязвим”), по 
семейства; 
 Досега известните глациални реликти са пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus), 
белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos) и трипръстия кълвач (Dendrocopos tridactylus). 
Балкански ендемити са пет подвида птици: белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos 
lilfordi), балканската чучулига (Eremophila alapestris balcanica), алпийската завирушка 
(Prunella modularis meinertzhageni), качулатия синигер (Parus cristatus bureschi) и скалната 
зидарка (Sitta neumayer neumayer). 
 
В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ е включено Приложение 1.15.4. Списък на орнитофауната в 
Национален парк „Пирин". Аналитичната част, заедно с отчетите за научните изследвания 
и проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.15.4. е включена в Сборник 
„Биологична характеристика“ 
 
 
 

http://www.ope.moew.government.bg/
mailto:info@proles.bg


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“ 
Проект № DIR–5113325-3-91  „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

  

 
1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg 

ISO 9001-2008 Certified Company 
 

215 

1.15.5. Бозайници 
 
⇒ Богатство на таксоните (разпределени по семейства) 
 Въз основа на литературни данни и проведената теренна работа през 2014 г. на 
територията на НП „Пирин“ са регистрирани 50 вида бозайници от 35 рода, 15 семейства и 6 
разреда – Насекомоядни (Insectivora), Прилепи (Chiroptera), Зайцевидни (Lagomorpha), 
Гризачи (Rodentia), Хищници (Carnivora) и Чифтокопитни (Arthiodactyla). Това съставлява 
53% от цялата сухоземна бозайна фауна в България.  
 В сравнение с данните,  представени в Плана за управление на Национален парк „Пирин“ 
2004-2013 г.,  броят на регистрираните видове се е увеличил с 5. Регистрирани са 3 нови 
вида прилепи и 2 нови вида от групата на дребните бозайници.  
 Прилепи (Chiroptera). В резултат на проведените теренни проучвания през 2014 г. 
броят на прилепите, регистрирани на територията на парка, достигна 19 вида, или почти 58 
% от известните видове в България. Те принадлежат към 2 семейства Подковоноси  
прилепи (Rhinolophidae) - 3 вида и Гладконоси прилепи (Vespertilionidae) - 16 вида. Най-
богат на видове е резерват „Байови дупки – Джинджерица“, на чиято територията се срещат 
12 вида прилепи, повечето от които са световно застрашени. Отчитайки наличните 
потенциални местообитания на прилепи, както и зоогеографското положение на Пирин, 
можем да допуснем, че реалният състав на прилепите надхвърля 20 вида. 
 Дребни бозайници (Micromammalia). На територията на парка са установени 
дребни бозайници от 3 разреда. Разред Насекомоядни (Insectivora) е представен от 2 
семейства - Къртицoви (Talpidae) с 1 вид и Земеровкови (Soricidae) с 4 вида,  разред 
Зайцевидни (Lagomorpha) е представен от семейство Зайцови (Leporidae) с 1 вид и разред 
Гризачи (Rodentia), от който са установени семействата Катерицови (Sciuridae) с 1 вид, 
Сънливцови (Gliridae) с 3 вида, Мишкови (Muridae) с 3 вида и Полевкови (Arvicolidae) с 5 
вида. Повечето от установените видове дребни гризачи са обикновени или многочислени 
видове и се срещат в типичните  за тях местообитания. Особено внимание заслужава 
Снежната полевка (Chionomys nivalis), чиито колонии са локализирани в 4 местообитания с 
надморска височина от 1961м н.в. (в района над х. Беговица) до 2 330 м н. в. (в района на 
рид Каменитица, циркус Разложки суходол). Установената висока относителна плътност 
доказва, че в НП „Пирин“,  резерват „Байови дупки – Джинджерица“, е локализирана голяма 
част от националната популация на този рядък вид.  Много рядък и уязвим вид от дребните 
гризачи е лешниковият сънливец (Muscardinus avelanarius), чието присъствие в парка през 
последните години  се поставя под съмнение.  Като цяло през последните десет години са 
установени незначителни отклонения във видовия състав на дребните бозайници, което е 
индикация за много висока устойчивост на съобществата им на територията на парка. 
 Едри бозайници (Macromammalia). На територията на парка са регистрирани 13 
вида едри бозайници, сред които  9 вида хищници – 5 вида от сем. Порови (Mustelidae), 1 
вид от сем. Коткови (Felidae), 2 вида от сем. Кучеви (Canidae), 1 вид от сем. Мечкови 
(Ursidae).  Представени са 4 вида копитни – 1 вид от сем. Свиневи (Suidae), 2 вида от сем. 
Еленови (Cervidae) и 1 вид от сем. Кухороги (Bovidae).  За почти всички има по-стари 
сведения за обитаване в пределите на паркa, които се потвърдиха и от наблюденията през 
2014 г. 6 вида могат да се смятат за обикновени видове в парка предвид широкото им 
разпространение, независимо от сравнително ниската плътност на някои от тях. 
Малочислени са 7  вида, макар някои от тях да се срещат в различни части на парка, като 
златката, дивата котка, вълка, мечката и сърната.  
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 Консервационна значимост и природозащитен статус на видовете гръбначни 
животни 
 С консервационна значимост в парка са общо 43 вида или 86 % от всички видове 
бозайници, установени на територията му. По групи те се разпределят както следва: 
всичките 19 вида прилепи, 15 вида дребни бозайници и 12 вида едри бозайници. В 
Приложение към Плана за управление подробно е представен природозащитния статус на 
видовете от бозайната фауна. 
 Ендемити. Три подвида бозайници могат да се приемат за балкански ендемити – 
Kафявата горска полевка (Clethrionomys glareolus pirinus), Невестулката (Mustela nivalis 
galinthias) и Балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica). 
 Реликтни видове. Един вид е глациален реликт – Снежната полевка (Chionomys 
nivalis).  
 Всички видове прилепи са включени в Червения списък на световно застрашените 
видове (IUCN) като 3 вида са в категориите „уязвим“ и „почти застрашен“ (виж 
Приложения). Всичките установени 19 вида прилепи са европейски застрашени видове или 
видове с европейска консервационна значимост. Те фигурират в списъка на EUROBATS, 
приложенията на Бернската и Бонската конвенции и в Приложение 3 на Директивата на 
Европейския съюз за хабитатите (Директива 92/43), като 8 вида са включени в Приложение 
3 на същата Директива. С национална консервационна значимост са 18 вида прилепи, 
обитаващи територията на парка, включени в Червената книга на България. 19 вида попадат 
в Приложение 3 на ЗБР, а 8 вида – в Приложение 2.  
 От видовете дребни бозайници, обитаващи територията на парка 13 вида са включени 
в Червения списък на световно застрашените видове (IUCN) в категорията „слабо засегнат“ 
(виж Приложения), 10 вида са с европейска консервационна значимост и са включени в 
Приложения 2 и 3 на Бернската конвенция, 2 вида са включени в Приложение 4 на 
Директива 92/43 за хабитатите. 2 вида са включени в Приложения 2 и 3 на ЗБР. Като 
обитаващи парка със световно значими популации може да бъде отбелязан 1вида бозайник – 
Снежната полевка.  
 От групата на едрите бозайници  9 вида са включени в  Червения списък на световно 
застрашените видове (IUCN) в категорията „слабо засегнат“ (виж Приложения), с 
европейска консервационна значимост са 11 вида, включени в  Приложения 2 и 3 на 
Бернската конвенция, 6 вида, включени в Приложенията на Директивата на Европейския 
съюз за хабитатите (Директива 92/43). Като обитаващи парка със световно значими 
популации могат да бъдат отбелязани 4 вида и подвида бозайници – вълкът, мечката, 
златката и балканската дива коза. Три вида са включени в Приложение 2, 4 вида в 
Приложение 4 и 3 вида в Приложение 5 на Директивата на Европейския съюз за хабитатите 
(Директива 92/43). Консервационно значими видове с национално значение са 4 вида, 
включени в Червената книга на България – вълкът в категория „уязвим“ и Златката, 
Кафявата мечка и Дивата котка – в категория „застрашен“. В ЗБР, Приложения 2 и 3 са 
включени 6 вида, а в Приложение IV – 4 вида.  
Видове, предмет на специални мерки 
 Видовете, предмет на специални мерки са пряко свързани с антропогенното 
повлияване на териториите на парка. Това са представители едрите бозайници от разредите 
Хищници и Чифтокопитни. 
 Златка (Martes martes) Златката е включена в Червената книга на България в 
категория „застрашен“ и е защитена от Закона за биологичното разнообразие – Приложение 
ІI, ІІI. Включена е в Червения списък на IUCN, категория „слабо засегнат“. Видът е включен 
в Бернска конвенция – Приложение ІІI и Директивата за местообитанията - Приложение V. 
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Основните заплахи за вида могат са интензивните сечи и реконструкции в старите гори през 
последните 50 години, фрагментирането и изолирането на популациите, тъй като липсват 
коридори от горски масиви, които да са свързани с останалите, постепенното изместването 
на златката от белката, интензивен транспорт и инциденти по пътищата и бракониерството.  
В момента в НП“Пирин“ се разработва проект „Дейности по опазване и поддържане на 
популациите на златката (Martes martes) на територията на Национален парк Пирин“ с 
ръководител д-р Д. Златанова. Високата степен на уязвимост на вида налага необходимостта 
от провеждане на дългосрочни мониторингови изследвания.  
 Дива котка (Felis silvestris) Дивата котка е включена в Червената книга на България 
в категория „застрашен“ и е защитена от Закона за биологичното разнообразие – 
Приложение  ІІI. Включена е в Червения списък на IUCN, категория „слабо засегнат“. Видът 
е включен в Бернска конвенция – Приложение ІІ , Директивата за хабитатите - Приложение 
IV и конвенцията за търговия със застрашени видове CITES – Приложение ІІ. Основните 
заплахи за вида са хибридизацията с подивели домашни котки – вероятно поне 10% от 
популацията е от фенотипно проявени хибриди, интензивните сечи в старите гори и 
модернизацията в селското стопанство през последните 50 години, ловът (безпокойство) и 
бракониерството, което води до фрагментиране на локални популации, инциденти по 
пътищата – дива котка е едно от най-често срещащите се прегазени животни.  В момента в 
НП“Пирин“ се разработва проект Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis 
sylvestris) на територията на НП „Пирин“.  
 Кафява мечка (Ursus arctos) Видът е включен Приложение 2 и Приложение 3 на ЗБР 
като защитен вид, обявен е за приоритетен вид според Приложение №2, чл. 6 на ЗБР 
(означена със знак ”*”), което изисква приоритетно опазване на местообитанията на вида и 
обявяването им като Защитени зони в Националната екологична мрежа (която е част от 
Европейската мрежа НАТУРА 2000). По международното законодателство видът е включен 
в Приложение 2 и Приложение 4 на Европейската директива за опазване на 
местообитанията (Директива 92/43), която изисква строга защита на вида и обявяването на 
територии със специален режим на защита (мрежата Натура 2000).  
 Видът е включен в конвенцията по международната търговия със застрашени видове 
от дивата флора и фауна (CITES).  Числеността на мечките в парка е между 10-13 индивида, 
което говори за наличието на стабилна популация, но данните за доста активно 
бракониерство в планината като цяло са лош сигнал за потенциална тенденция към 
намаляване на числеността. Събирателството и организираният туризъм, също сечите и 
животновъдството в планината, са основните въздействащи на целевия вид човешки 
дейности. Деструктивно се развиват след обявяването на зоната някои ски-бази и 
съоръжения, например в м. Шилигарника. Качеството на местообитанията е намаляло 
предимно в районите с концентрация на туристическа и рекреационна дейност, но 
Плановете за управление на Зоните предвиждат превенции срещу негативни те фактори, 
засягащи  местообитанията и мерки, намаляващи въздействията върху тях, както и срещу 
промените в предназначението на земята или режимите на ползването й и възстановяването 
на засегнати местообитания 
 Европейски вълк (Canis lupus)   Вълкът е световно застрашен вид. Включен е в 
Червената книга на България и Приложение 2 и Приложение 4 на ЗБР. Попада в приложение 
II на Бернската конвенция, както и в Директивата за хабитатите (Приложения II и V). Видът 
е постоянно преследван в района, регистрирани са няколко случая на отстрел по време на 
ловния сезон от анкетите попълнени от РДГ-Благоевград. На лице са случаи на използване 
на отрови и капани. Въпреки че зоната е с висока степен на защита, намаляват качествените 
местообитания за вида в районите с интензивна туристическа дейност – Ски зона „Банско“, 
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в района на Хижа Яне Сандански. Тровене и директно унищожаване на екземпляри също е 
застрашаващ съществуването на вида фактор, което налага необходимостта от повишаване 
на нивото на контрол за прилагане на законодателството. 
 Сърна (Capreolus capreolus) Сърната е ловен обект, включен в Приложение III на 
Бернската конвенция. В НП „Пирин“  се наблюдава тревожна тенденция за намаляване  
числеността на вида, което налага необходимостта от въвеждането на охранителни мерки за 
възстановяването ѝ до оптималния капацитет на средата в местообитанията на парка. 
Основни проблеми са бракониерството и достъпът на превозни средства чрез горската пътна 
мрежа. 
 Балканска дива коза (Rupicarpa rupicarpa balcanica). Видът е включен в Червената 
книга на България, категория застрашен, в  Приложение 2 и Приложение 4 на ЗБР, в 
Приложение III на Бернската конвенция. Дивата коза е Балкански ендемит. В обитаваните 
от дива коза местообитания и съседните територии са регистрирани антропогенни влияния 
като  интензивен лов с гонки (по информация на хижари и туристи за незаконен лов на диви 
кози с кучета на гонки), ваканционна и спортна инфраструктура, туризъм, пара- и 
делтапланеризъм, ориентиране, ски спортове и други, масово събиране на горски плодове, 
гъби и билки. В резултат на горе описаното безпокойство в голяма част от зоната, особено в 
близост до туристическите центрове не са регистрирани диви кози. Бракониерството 
негативният фактор с най-висока значимост и основна пречка за достигане на благоприятен 
статус на вида в защитената зона.Поради гореописаните фактори числеността на вида в 
парка не достига 50 % от долната граница на капацитета  на местообитанията, а в зоната са 
едни от най-добрите местообитания за вида и числеността би следвало да е в пъти по-
висока. Необходимо е да се засили контрола и превенцията на лова. Да се оцени влиянието 
на пашата и безпокойството.  
 
В СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ е включено Приложение 1.15.5. Списък на бозайната фауна в 
Национален парк „Пирин". Аналитичната част, заедно с отчетите за научните изследвания 
и проучвания, събраната и обобщена информация по т.1.15.5. е включена в Сборник 
„Биологична характеристика“ 
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