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Методи и подход при изследване на 
висшата флора в НП ,, Пирин “  

 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 и др.). 



Методи и подход при изследване на висшата флора в НП ,, Пирин “  

 Научно-организационна подготовка – направена е справка на наличната 
литература от досегашни проучвани на територията на НП Пирин, 
особено през последното десетилетие. Направена е справка от лични 
бази-данни и база-данни на хербариума SOA. Направена е справка от 
данните от проучванията по Натура-2000 в НП Пирин.  

 
 Събиране и определяне на материали от високопланинската флора на 

Пирин 



Резултати от теренната инвентаризация през 2014 г.  
                     Таксономично разнообразие 

 В резултат на литературни и хербарни справки и/или авторски 
сборове на терена е актуализиран списъка на видовете в парка. 
Латинските наименования на таксоните в списъка са актуализирани в 
съответствие със съвременния им таксономичен статус. На базата на 
новите данни е съставен чек-лист за улесняване на теренната 
работа. 

 По литературни и хербарни данни за висшата флора на НП "Пирин" 
към момента е представена от 1343 вида, които са разпределени в 
109 семейства, или около 33% от видовете и 60% от семействата 
висши растения в България. 

 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. 



Резултати от теренната инвентаризация през 2014 г.  
                     Таксономично разнообразие 

  
Добавени са 36 нови таксони във флористичния списък на НП "Пирин" 



             Консервационно значими видове висши растения 
 

 
 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)  
 приложенията на Конвенцията по международна търговия със 

застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES, 1975).  
 Общият брой на консервационно значимите видове висши растения в 

НП,,Пирин “ след проведеното теренно изследване възлиза на178.  
 

 
 



   Консервационно значими видове висши растения 
 
 Общият брой на балканските ендемити е 113. 
 Българските локални ендемити, установени в НП „Пирин” са 16. 
 До момента са регистррирани 18 локални ентдемита. 
 35 таксона, разпространени на територията на НП „Пирин” са включение 

в Червения списък на висшите растения в България. 
 Защитените от Закона видове са 67 – включени в Приложение 3 на ЗБР 

(2007).  
 В Червената книга на Р България, том 1, Растения и гъби, са включени 57 

от видовете, разпространени в НП „Пирин”. 
 

 
 



Aquilegia aurea Janka (Златиста кандилка)  
Локален ендемит; ЗБР; Категория: Потенциално астрашен (NT) 



Anthyllis aurea Welden (Златиста раменка)            
Локален ендемит;  Категория: Застрашен  (EN)  



Empetrum nigrum L. (черен емпетрум) 
Червени списъци, Червена книга, защитен от ЗБР (2007) 



Gentiana lutea ssp. symphyandra L. (Жълта тинтява) 
Червена книга 



Erigeron uniflorus L. ssp. vichrensis Pawl. 
Локален ендемит, ЗБР 



Viola orbelica Pancic  
Български ендемит, Категория: Застрашен (VU) 



Pinguicula balcanica Casper  (Балканска петлуга) 
Балкански ендемит.  



Scrophularia bulgarica (Stoj.) Peev (Българско живениче) 
Български ендемит.  



Pedicularis orthantha Griseb. 
Балкански ендемит 



             Jasione bulgarica Stoj.& Stef. (Българско вятърче) 
Български ендемит, ЗБР,  потенциално уязвим (NT) 



 Campanula cochlearifolia Lam. (Лъжичколистна камбанка) 
Red list, Червена книга, Категория: Застрашен (EN) B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) 



 Papaver degenii (Urum. & Jáv.) Kuzmanov (Пирински мак) 
Red list, Червена книга, уязвим (VU) D1+2, ЗБР, български ендемит 



 Isoetes lacustris L. (Езерен шилолист) 
Red list, застрашен (EN) B1ab(iii)+2ab(iii,iv) 



      От изложената информация за степента на проученост на висшите 
растения в НП ,,Пирин“ и 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 две 
важни групи: 
 
1. Консервационно значимите видове от Червения списък на 
растенията и Червената Книга на България. 
 
2. Видове, които са представени само в субалпийския пояс на НП 
Пирин и които са най-уязвими и нуждаещи се от консервационни 
мерки, ако не са обект на такива. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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