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Степен на проученост на лечебните растения и тяхното ползване
в НП “Пирин”
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.
Към настоящия момент ползването на запаси от лечебни растения в НП
“Пирин” не е регламентирано изрично в Плана за управление. Съществуват
пропуски в наличната информация за лечебните растения и техните ресурси на
територията на НП “Пирин”, които са свързани с фитоценотичните особености
и структурата на популациите, експлоатационните запаси на стопански
ценните видове и възможностите им за възобновяване.

Резултати от теренните проучвания през
2014 г.
Изготвен е актуализиран списък, който включва 443 вида лечебни растения
които се отнасят към 82 рода и 69 семейства. За част от видовете е
определен консервационният им статут на национално и международно
ниво, базирайки се на действащи нормативни документи, червени списъци
и природозащитни регистри.

Съгласно режима на ползване и/или опазване лечебните растения
на територията на парка се разделят в следните групи:

1) Видове, забранени за събиране на територията на цялата страна
2) Видове под режим на опазване и регулирано ползване от
природата
3) Видове, разрешeни за събиране само за лични нужди
4) Видове, разрешени за събиране, както за лично, така и за
стопаснко ползване

Първата група включва следните видове: 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. (Стоянова мащерка); Orchis laxiflora Lam. (Редкоцветен
салеп); Alchemilla bandericensis Pawl. (Бъндерицово шапиче); Alchemilla pirinica
Pawl. (Пиринско шапиче)
Видовете под режим на опазване и регулирано ползване от природата, формират
втората група медицински растения, а именно: Polystichum lonchitis (L.) Roth.
(Копиевиден многоредник), Asparagus tenuifolius Lam. (Тънколистна зайча
сянка), Lilium martagon L. (Петров кръст), Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
(Миризлива момкова сълза)

Видовете, 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/)
Към четвъртата група се отнасят видове, които се събират на територията на цялата страна.
Тук са включени и някои видове, които са с високотонажни износни позиции, но не са
включени в списъка на лечебните растения съгласно ЗЛР (коприва /Urtica dioica/, шипка
/Rosa canina/, маточина /Melissa officinalis/, обикновена хвойна /Juniperus communis/).

Видове, забранени за събиране на територията на цялата страна
Taxus baccata L. (Обикновен тис)

Видове, забранени за събиране на територията на цялата страна
Thymus perinicus (Vel.) Jalas (Пиринска мащерка)

Видове, забранени за събиране на територията на цялата страна
Galanthus elwesii Hook (Елвезиево кокиче)

Видове под режим на опазване и регулирано ползване от природата
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (Миризлива момкова сълза)

Видове под режим на опазване и регулирано ползване от природата

Lilium martagon L.
(Петров кръст)

Видове, разрешeни за събиране само за лични нужди на територията на НП
“Пирин”
Cetraria islandica (L.) Ach. (Исландски лишей)

Видове, разрешeни за събиране само за лични
нужди на територията на НП “Пирин”

Phyllitis scolopendriun (L.)
Neum. (Волски език)

Видове, разрешeни за събиране само за лични
нужди на територията на НП “Пирин”

Primula veris L.
(Лечебна иглика)

Видове, разрешeни за събиране само за лични
нужди на територията на НП “Пирин”
Atropa belladonna L.
(Обикновено лудо биле)

Convallaria majalis L.
(Момина сълза)

Анализ за степента на ползване на ресурсите от лечебни
растения на територията на НП «Пирин»

Към настоящия момент запасите от лечебни растения на територията на парка се
ползват главно за лични нужди. Стопанското ползване е ограничено и неговото
количество е по-малко от това, разрешено на събиране от Дирекцията на парка.
Стопанското ползване на лечебни растения на територията на НП „Пирин“ е
ограничено. Направената справка показа, че позволителни за стопанско ползване
на лечебни растения се издават само за събиране на плод от черна боровинка и
малина в ограничени количества. За 2013 г. обемът на допустимите за ползване
количества свежо тегло за черната боровинка възлизат на 1850 кг, а за малината –
930 кг. За свободно събиране са обявени ресурсите от очанка (Euphrasia
officinalis compl.), чувен (Chenopodium bonus-henricus) и алпийски лапад
(Verbascum longifolium ssp. pannosum), към които за сега не се проявява
съществен интерес от билкосъбирачите.

Видове, за които са проведени ресурсни изследвания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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)
Vaccinium myrtillus (Черна боровинка)

Chenopodium bonus-henricus (Чувен)

Vaccinium myrtillus (Черна боровинка)

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
Видове, включени в Приложение 2 на
Закона за биологичното разнообразие.

Orchis laxiflora Lam.
(Редкоцветен салеп)

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
Видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub. (Алпийски
дифазиаструм); Taxus baccata L. (Обикновен тис);
Galanthus elwesii Hook (Елвезиево кокиче); Galanthus
nivalis L. (Снежно 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. (Стоянова мащерка); Orchis
laxiflora Lam. (Редкоцветен салеп); Alchemilla
bandericensis Pawl. (Бъндеришко шапиче); Alchemilla
pirinica Pawl. (Пиринско шапиче).
Gentiana lutea ssp. symphyandra L. (Жълта тинтява)

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
Видове, включени в Приложение 4 на
Закона за биологичното разнообразие
Polystichum lonchitis (L.)
Roth. (Копиевиден
многоредник), Asparagus
tenuifolius Lam.
(Тънколистна зайча сянка),
Lilium martagon L. (Петров
кръст), Polygonatum
odoratum (Mill.) Druce
(Миризлива момкова сълза)
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
(Миризлива момкова сълза)

Lilium martagon L.
(Петров кръст)

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
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)
Betonica officinalis (L.)
Trev. (Лечебен ранилист)

Sideritis scardica
Grisb. (Пирински чай)

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
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)

Asarum europaeum L.
(Европейски копитник)

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
Видове, включени в Червената книга на Р България, том I, Растения и гъби (2011)
С категория „Застрашен” (EN)
са 7 вида: Taxus baccata L.
(Обикновен тис), Galanthus
elwesii
Hook
(Елвезиево
кокиче), Gentiana lutea ssp.
symphyandra
L.
(Жълта
тинтява), Gentiana punctata L.
(Петниста тинтява), Sideritis
scardica Grisb. (Пирински
чай), Thymus perinicus (Vel.)
Jalas (Пиринска мащерка),
Alchemilla catachnoa Rotm.
(Балканско шапиче)

Taxus baccata L.

Galanthus elwesii Hook

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
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.
(Бъндеришко
шапиче)

Rhodiola rosea L. (Розов златовръх)

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
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.

Ruscus aculeatus L.

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
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).

Galanthus elwesii Hook
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