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Лесно ли се поддържа и възстановява растителното богатство на Витоша? 

(прессъобщение) 

 

В Природен парк Витоша се възстановяват находища на редки и защитени растителни видове 

като тис, планински явор и алпийски повет, подпомагат се ценни крайречни местообитания. 

Тези дейности се осъществяват от парковата дирекция с помощта на стотици доброволци, 

които посвещават много време и усилия на тази кауза.  

Ако искате да видите какво постигнахме, елате с нас. 

Ще минем през нови, непознати места и ще се насладим на красивите гледки. 

Ще посетим крайречни местообитания и гори от южната и северната страна на Витоша.   

Ще се разходим из Боснешкия карстов район и красивата долина на река Струма. Ще минем 

покрай природната забележителност Духлата – най-дългата пещера в България. 

Ще разгледаме единствената на територията на Придоден парк Витоша крайречна галерия от 

бяла елша, разположена по поречието на Куртова река.  

Експертите от Дирекцията на Природен парк Витоша ще бъдат с Вас и ще отговарят на 

всички Ваши въпроси. 

За желаещите да се включат в това пътешествие предоставяме следната  

 

ПРОГРАМА 

Дата: 18.11.2011 г. 

 

9.00 ч. Среща пред офиса на ДПП Витоша на пл. Възраждане в София, ул. Антим І № 17. 

Отправяме се към кв. Драгалевци с организиран транспорт.  

10.00 ч. Пристигане в м. Бай Кръстьо. Посещение на букова гора с новозасадени фиданки 

от  тис - един рядък и защитен реликтен (от минали геологични епохи) вид.  

 10.30 ч.      Посещение на района на х-л Хюндай, където ще видим резултата от премахване 

на нехарактерния за парка инвазивен растителен вид Fallopia japonica. 

11.00 ч.       Отпътуване за Куртова река. Минава се през кв. Симеоново и селата Бистрица и 

Железница. 
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 12.00 ч.    Посещение на долината на Куртова река и мястото за подпомагане на 

популацията на бяла елша. Обяд. 

 13.30 ч.     Отпътуване за с. Боснек. Минава се през село Бистрица и кварталите Симеоново, 

Драгалевци, Бояна и Княжево. 

 14.30 ч.     Посещение на долината на р. Струма над с. Боснек и мястото на  възстановяване 

на бяла върба – важен елемент от крайречното местообитание.  

16.30 ч.       Пристигане в София пред офиса на ДПП Витоша 

 

 


