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Степен на проученост на лишеите в НП ,,Пирин“  

Таксономичното богатство на лишеите на НП “Пирин“ 
според Плана за управление от 2004 г. възлизаше на 367 
вида, отнасящи се към 101 рода, 36 семейства и осем 
разреда, предимно от клас Ascolichenes. 

Литературни данни за лишеите на НП “Пирин” бяха 
открити в 36 научни труда и в Плана за управление от 
2004 г. 

Конкретни публикации за резерватната зона на НП 
„Пирин” няма. Има отделни данни за лишеи предимно за 
резерват „Баюви дупки – Джинджирица”.  



Резултати от теренната инвентаризация през 2014 г.  
                     Таксономично разнообразие 

При теренните проучвания бяха установени 235 
вида лишеи.  

 
В резултат на  проведената инвентаризация, 

критичен анализ на литературните данни и 
теренни проучвания общият брой на 
установените видове лишеи в парка възлиза на 
424 вида лишеи. 



Лихенологични изследвания през 2014 г. са провеждани 
предимно на територията на: Вихрен-Банско, Баюви 
дупки-Разлог, и Безбог-Добринище.  



Консервационно значими видове лишеи 

Acarospora  heppii (Naeg.) Naeg. 
Arthroraphis citrinella (Ach.) Poelt 
Calicium  viride Pers.  
Collema  auriforme (With.)  
          Coppins & J. R. Laundon 
Fulgensia  schistidii (Anzi) Poelt  

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 
Letharia vulpina (L.) Hue 
Cyphelium tigillare Ach.  
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.  
Solorina bispora Nyl.    
 Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. 

По време на теренните изследвания са регистрирани 11 
консервационно значими (редки) видове лишеи 



Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 



                    Calicium viride Pers.  



Collema  auriforme (With.) Coppins & J. R. Laundon 



 Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt  
 



Cyphelium tigillare Ach. 



Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. 



Solorina bispora Nyl.    
  



Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. 



Arthroraphis citrinella (Ach.) Poelt 



Letharia vulpina (L.) Hue 



                     Лишеите в резерватните територии 
 В резерват ,,Баюви дупки-Джинджирица “ през 2014 г. са 
установени 159 вида лишеи.  
. 
  Седем вида от тях са редки:  

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 



   Лишеите в резерватните територии   
 В резерват ,,Юлен” през 2014 г. са регистрирани 61 вида 
лишеи. 
.  
  Пет вида от тях са редки: 

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.  
Cyphelium tigillare Ach.,  
Letharia vulpina (L.) Hue,  
Solorina bispora Nyl.,  
Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. 



 Стопански важни видове лишеи в НП ,, Пирин” 
 
Установени са 3 вида стопански важни лишеи:  
 
 Cetraria islandica (L.) Ach. – исландски лишей  
 Използва се във фармацевтичната промишленост 
 
Evernia prunastri (L.) Ach. – дъбов лишей  
 Използва се в парфюмерийната промишленост 
 
Pseudevernia  furfuracea (L.) Zopf. – боров лишей  
 Използва се в парфюмерийната промишленост 



 Cetraria islandica (L.) Ach.  
Исландски лишей 



 Evernia prunastri (L.) Ach.  
Дъбов лишей 



Pseudevernia  furfuracea (L.) Zopf.  
Боров лишей  



 Лишейните групировки и съобщества в по-голямата част на 
парка са с висока степен на естественост.  

 
 В по-ниските части, главно по границите на парка и на 

някои други места те са повлияни чрез промяна на 
субстратите им за обитание 
 унищожаване на дървесните видове (незаконна сеч, просеки за 

лифтове и др.); 
 отъпкване – по отношение на епигейните видове (в близост до 

хижи, почивни станции, лифтови станции, туристически пътеки и 
др.),; 

 антропогенна натовареност – поява на нитрофилни видове в 
местата с прекомерно антропогенно натоварване 

  



 За опазване на биоразнообразието управленските 
решения трябва се насочат към създаване на условия за 
протичане на процесите в екосистемите по  естествен 
начин.  

 
 Лишеите са много бавно растящи организми и 

нарушенията в техните ценози се възстановяват много 
бавно. Понякога са нужни десетки години. 

 
 Важно е запазването на специфичните биотопи 

обитавани от лишеи: 
 падналите сухи дървета 
 старите дървета, както единичните, така и растящите в 

незасегнати гори 



 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. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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