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Резюме 

 

          Предмета на настоящият доклад е изпълнение на поръчка за проучване 

състоянието на популациите на девет вида растения на територията на Природен парк 



„Врачански Балкан”: Anemone sylvestris – Горска съсънка,  Centhranthus kellereri – 

Келереров центрантус, Chamaecytisus kovacevii – Ковачев зановец, Lilium jankae – 

Жълт планински крем, Silene alpinа – Алпийско плюскавиче, Silene velcevii – Велчево 

плюскавиче, Juniperus sabina – Казашка хвойна, Taxus baccata – Обикновен тис, 

Asplenium lepidium – Люспесто изтравниче.  

             Информацията за всеки един от видовете обхваща: описание на биологичните 

особенности, разпространение и състояние на популациите на вида и условия в 

природните му местообитания, собственост на земите в установените находища, 

численост, плътност и структура на популациите, лимитиращи фактори и заплахи, 

възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за вида и 

местообитанията.  За всеки от целевите видове е изготвена методология и технология за 

събиране, съхранение и обработка на семената. Разработена е технология за 

производство на размножителен материал за реинтродукция за всеки един от видовете 

при необходимост. 

      Anemone sylvestris – Горска съсънка. Видът е представен с едно находище на 

територията на ПП „Врачански Балкан” в района на ЗМ Лакатнишки скали в състава на 

храсталачно съобщество от келяв габър. Популацията е представена от две групи на 

разстояние 150м от по 3 и 4 индивида. Необходими са допълнителни проучвания в 

дългогодишен период за установяване на тенденции в числеността. Заплахите за вида са 

свързани с непосредствено унищожаване на растенията поради смачкване, опасване на 

надземните части от домашни животни. Събира се от туристите като растение с висока 

декоративна стойност.  

     Asplenium lepidium – Люспесто изтравниче – видът е прочуван в единственото му 

находище в страната в района на Манастира „Св. Иван Пусти”.  Установени са общо 107 

екземпляра. Местообитанието на вида е HD 92/43: 8210 Хазмофитна растителност по 

варовикови скални склонове. Заплахите са свързани с увеличаване на туристопотока в 

периода 2005, 2006 г. след изграждане на бетонов път до манастира. Наблюдава се 

тенденция  към засушаване и промени в хидрологичния режим на района. Заплаха 

представляват и евентуални естествени природни процеси, като например скални 

срутвания и сукцесионни промени. Навлизането на рудерални и агресивни видове 

бръшлян (Hedera helix), коприва (Urtica dioica), къпина (Rubus caesius).  



    Люспестото изтравниче е вид със слаба конкуретна способност. Растението е силно 

привързано към местообитанието си и условията на средата. Нуждае се от водна среда за 

осъществяване на размножаването и развитието на портал. 

 

        Centhranthus kellereri – Келереров центрантус – видът е известен с едно находище на 

територията на ПП Врачански Балкан. Теренът представлява поредица от подвижни 

каменисти сипеи  (Планински варовикови сипеи HD 92/43: 8120 Calcareous and calk schist 

screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii) със северозападно изложение. 

Наличието на инвазивни и пионерни видове в състава на съобществото предполага 

евентуална заплаха от сукцесионни промени в бъдеще. В края на вегетационния период 

има опасност от възникване на пожари. Високите летни температури и излъчваната от 

скалния субстрат топлина през деня много бързо води до изчерпване на запасите от 

влага и изсъхване на надземните части на растенията.  

         Chamaecytisus kovacevii – Ковачев зановец. Видът е разпространен в безлесната зона 

на парк в състава на местообитание HD 92/43:6520 Mountain hay meadows – Планински 

сенокосни ливади, както и участва в състава на HD 92/43: 8210 Хазмофитна растителност 

по варовикови скални склонове. Различните местообитания, са доказателство за известна 

екологична пластичност в рамките на ареала на разпространение на вида. Към момента 

лимитиращи фактори за разпространението на вида не са установени. Установено е 

добро вегетативно възобновяване на вида, въпреки наличието на вредители по 

семената. Заплаха за пряко унищожаване може да бъде случайно или умишлено 

възникнал пожар.  

    Lilium jankae A. Kern. - Жълт планински крем, установен в състава на местообитание HD 

92/43: 6520 Mountain hay meadows – Планински сенокосни ливади.  

    Лимитиращи фактори се явяват Ранното косене на ливадите преди образуването на 

семенни кутийки и узряване на семената, което ограничава неговото разпространение. 

    Находища в близост до урбанизиранита зона са  установени в преходната ивица между 

гората и сенокосните ливади. Наличието на насекомни вредители, които затрудняват 

образуването и узряването на семената също се явяват лимитиращ фактор за 

оцеляването на вида. В част от находищата на вида семеношенето на вида е силно 

затруднено, заради насекомни вредители (Liliocopis lilii – Аспарагусов листояд), които 

унищожават до 90% от семената още в плодните кутийки. Затрудненото семенно размножа-

ване се потвърждава и от липсата на ювенилни растения в наблюдаваните находища. Поради 



високата си декоративна стойност видът е застрашени от унищожаване. Посещенията на 

района от туристи застрашава находищата в непосредствена близост до почивните бази.  

   Silene alpina (Lam.) Thomas - Алпийско плюскавиче. Местообитанието на вида представляват 

Планински варовикови сипеи HD 92/43: 8120 Calcareous and calk schist screes of the montane to 

alpine levels (Thlaspietea rotundifolii). Популацията на алпийското плюскавиче в рамките на 

сипеите има мозаично разпространение. Лимитиращи фактори са слабата конкурентна 

способност на вида и при промяна на характеристиките на местообитанието в резултат на 

антрпогенно натоварване. Протичащите сукцесионни процеси на места са довели до изчезване 

на вида вследствие на обрастване на сипея.  

    Silene velcevii D. Jord. et P. Pan in Addnenda. - Велчево плюскавиче. Местообитанията на вида 

са варовикови скали с хазмофитна растителност HD 92/43: 8210 Calcareous rocky slopes with 

chasmophytic vegetation.  Популацията вида в района на ПП Врачански Балкана представлява 

50% от националната популация на вида. Лимитиращ фактор се явява местообитанието на 

вида. Видът е със слаба конкурентна способност и всяка промяна на характеристиките на 

местообитанито би се отразила пагубно върху популацията му. 



 Заплахи за вида са: Посещение на района от алпинисти, туристи, иманяри и пещерняци, 

Вероятността от естествени природни катаклизми – срутвания на част от скалния масив. 

Наличието и разрастването на чужди агресивни видове, като айлант (Ailanthus altissima) 

е необходимо да бъде проследявано.  Възможни са сукцесионни изменения в състава на 

съобществото при навлизането на рудерални видове нетипични за скалните местооби-

тания.  

       Juniperus sabina L. - Казашка хвойна. Местообитанието на вида се отнася към 

Храсталаци от казашка хвойна (Juniperus sabina) HD 92/43: 4060 Alpine and boreal heaths.  

Казашката хвойна във Врачанска планина изглежда е пример за вид с малочислени, 

затихващи реликтни популации Ограниченото разпространение и слабата 

представеност вероятно са свързани с липсата на оптимални условия за развитие на 

вида. Проучванията към момента не са достатъчни, за да бъдат диференцирани 

лимитиращи фактори. Находищата на вида регистрирани от 1971 г. от В. Велчев са все 

още запазени. Като ново се регистрира находището в долината на Крушовска бара. 

Въпреки че са съсредоточени върху скалните масиви на планината, разстоянията между 

отделните находища са значителни (приблизително от 5000 до 8000 м), което създава 

известна географска изолация между тях. Проучването на вида в дългосрочен план би 

довело до изясняване на лимитиращи фактори за разпространението му. 

    Заплаха за разпространението на вида е опасността от пожари, срутвания и природни 

бедствия. Косвено отрицателно въздействие оказват абиотичните фактори на средата – 

вятър, валежи, слънчево греене и големи температурни амплитуди. В резултат на които 

се засилва ерозията, рушат се скалните отвеси и закрепването на вида в скалните 

пукнатини е по-нестабилно.   

    Taxus baccata L. - Обикновен тис. Видът обитава Варовикови скали с хазмофитна 

растителност HD 92/43: 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation.  

   Местообитанията са отвесни недостъпни варовити скали, главно със северно и източно 

   изложение. Трудно достъните терени вероятно са причина за късното регистриране на 

този реликтен вид в района. Допълнително това се затвърждава и от факта, че в района 

на “Вратцата” в същите местообитания се среща и казашката хвойна (Juniperus sabina) и 

разграничаването на двата вида е възможно само чрез използване на много прецизна 

оптична техника. Интересен факт е, че по сведения на пастири, местното население 

нарича тисовите дървета с името “хвойна”. Типичното местообитание на вида за района 



на страната е коренно различно. Видът се среща по сенчести, влажни места, покрай 

потоци, върху кафяви горски почви, в състава на широколистни и смесени иглолистно-

широколистни гори, единично или на групи. Лимитиращи фактори се явяват 

абиотичните фактори на средата – вятър, валежи, слънчево греене и големи 

температурни амплитуди. В резултат на които се засилва ерозията, рушат се скалните 

отвеси и закрепването на вида в скалните пукнатини е по-нестабилно. Съществува 

заплаха от естествени природни процеси, скални срутвания, и опасност от възникване 

на пожари. 

 Разработените технологични схеми за производство на размножителен материал 

пепоръчват: 

- Семенно размножаване за видовете: Келереров центратус, Велчево плюскавиче, Алпийско 

плюскавиче, Ковачев зановец, Горска съсънка. 

-Вегетативно размножаване за видовете: Обикновен тис – добив на резници м.октомври,  

Казашка хвойна – добив на резници м. януари- март,  Жълт планински крем - Чрез люспи от 

луковицата 

Чрез доотглеждане на млади растения  - Люспесто изтравниче ( при наличие на протал) 

 За видовете обитаващи варовикови сипеи по варовикови скални склонове, а именно 

Silene alpinа – Алпийско плюскавиче, Centhranthus kellereri – Келереров центрантус и 

Silene velcevii – Велчево плюскавиче,  имайки предвид техния пионерен характер и 

отлична възобновителна способност се препоръчва семенно възобновяване. 

 Вегетативно размножаване се избира за Lilium jankae – Жълт планински крем, тъй като 

луковицата му се състои от 150-200 броя люспи, което дава възможност за размножаване му 

чрез засаждането на тези люспи в края на периода на вегетация. Всяка от тях образува 

луковица в основата си и дава началото на ново растение през пролетта. 

Вегетативно размножаване чрез резници се препоръчва  и за Juniperus sabina – Казашка 

хвойна и Taxus baccata – Обикновен тис, имайки предвид дълбокият физиологичен 

покой на семената. 

Доотглеждане на млади растения при наличие на образуван протал се налага за Asplenium 



lepidum – Люспесто изтравниче поради засушаването на терена в района на находището и 

трудностите за създаване на условия близки до естествената му среда на размножаване и 

разпространение. 
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