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Обикновен смърч (Picea abies) в м. Офелиите;
сн.: Десислава Гюрова

Обикновен бук (Fagus silvatica);
при Драгалевския манастир; сн.: Юлия Михайлова

Обикновен явор (Acer pseudoplatanus)
при Драгалевския манастир; сн.: Юлия Михайлова

Обикновен бук (Fagus silvatica);
при Драгалевския манастир; сн.: Юлия Михайлова

Бяла мура (Pinus peuce) до х. “Кумата” ; сн.: Десислава Гюрова

Обикновен смърч (Picea abies) в м. Конярника;
сн.: Десислава Гюрова

Планински ясен (Fraxinus exelsior) при Драгалевския манастир; сн.: Юлия МихайловаКосмат дъб (Quercus pubescens) в с. Боснек; сн.: Десислава Гюрова
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Приблизителнa възраст в момента: 150 год.
Семейство : Маслинови (Oleaceae)
Разпространение: Европа, Кавказ, Мала Азия. 
У нас - в широколистни гори до 1300 м н.в. 
Описание:
Кората е сива, гладка, пъпките – черни; 
Листата са сложни нечифтоперести,  съставени 
от 7 до 17 ланцетни листчета със ситно напилен 
ръб; Цветовете са без чашка и венче, събрани 
в метличести съцветия. Цъфти през април-май, 

преди да се разлисти; Плодовете са еднокрили 
крилатки с езичеста форма, струпани в едри 
снопчета (50-150 на брой). Те се задържат 
в короната и след есента, и служат за храна 
на птици (особено синигери) през студените 
месеци; Семената узряват през септември-
октомври. Бързорастящ вид със здрава и твърда 
дървесина с широко приложение вкл. направа 
на мебели. 
Намира се в околностите на Драгалевския 
манастир на 1060 м н.в.

I. Обща характеристика на дърветата

Дърветата са едни от най-забележителните и 
разпространени организми на нашата планета. 
Те са изключително сложни като структура и 
като процеси, протичащи в тях. Играят жизнено 
важна роля за поддържането на баланса в 
природата. Чрез процеса фотосинтеза доставят 
необходим за живота кислород и изхранват 
много живи същества на Земята. 
Съществуват редица определения за 

дървета, но едно от най-точните и най-често 
използваните е следното: растения с добре 
обособено стъбло, достигащи повече от 7 м 
височина, с продължителност на живот повече 
от две десетилетия. То е дадено след много 
изследвания и научни трудове от специалисти 
в тази област, но въпреки това има още 
неизвестни по отношение на морфологията на 
дървесните видове. 

II.  Забележителни дървета в Природен парк 
„Витоша“

Витоша е една от богатите на растителни 
съобщества планина. На нейната територия се 
срещат 1489 вида висши растения, което е около 
половината от висшата българска флора и 1/3 
повече от тази на Великобритания. Въпреки 
силния натиск от страна на човека през годините 
това многообразие е успяло да се запази и да се 
развие. Но това не важи изцяло за горите.
Те са в голяма степен антропогенно повлияни 
поради изсичането им в миналото и промяната 
на видовете в тях. От коренните дървесни 
съобщества са запазени отделни индивиди 
или групи дървета. Дейността на парка 
допринася за запазване генетичния фонд на 

основни дървесни видове и едновременно с 
това за популяризиране на тяхното значение 
за естествения му облик. Особено ценни за 
постигане на това са вековните дървета, които 
дават много информация за миналото на 
планината и за промените в нея през годините. 
На Витоша такива са представители на видовете: 
Планински ясен (Fraxinus excelsior); Обикновен 
явор (Acer pseudoplatanus); Обикновен габър 
(Carpinus betulus); Обикновен бук (Fagus sylvatica); 
Космат дъб (Quercus  pubescens); Зимен дъб, 
Горун (Quercus daleshampii); Обикновен смърч 
(Picea abies); Бяла мура (Pinus peuce);

III.  Описание на някои забележителни дървета 
в Природен парк „Витоша“

1. Планински ясен (Fraxinus excelsior L.):
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Приблизителнa възраст в 
момента: 150 години
Семейство: Яворови (Aceraceaе)
Разпространение: Европа (без 
северните части и Пиренейския 
полуостров). У нас – единично в 
сенчести гори в средния пояс до 
1400 м н.в.  
Описание:
Кората е светлосива, напукана, 
пъпките – маслиненозелени с 
тъмен ресничест ръб. Листата 
са длановидно нарязани на 5(7) 
дяла до средата си, дяловете са 
тъпо заострени и едро назъбени. 
Цветовете са жълтозелени, 
събрани в увиснали гроздовидни 
съцветия. Плодовете са 2 
еднокрили крилатки, срастнали 
под остър ъгъл. Семената са 
изпъкнали.
Намира се в околностите на 
Драгалевския манастир на 1060 
м н.в.

Планински ясен (Fraxinus exelsior); сн.: Юлия Михайлова

Обикновен явор (Acer pseudoplatanus); сн.: Юлия Михайлова

2. Обикновен явор 
(Acer pseudoplatanus L.):
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Приблизителнa възраст в момента: 120 години
Семейство: Брезови (Betulaceaе)
Разпространение: Европа и Югозападна Азия.
У нас – в смесени насажденя в долния и средния 
пояс до 1300 м н.в.  
Описание: Кората е гладка и сивопепелява, стъблото 
често усукано, с изпъкнали надлъжни ребра и 
вдлъбнатини, пъпките – около 5-8 мм, прилепнали 
към клонките. Листата са овални, заострени, двойно 
назъбени. Цветовете са еднополови, събрани в 
женски и мъжки реси. Цъфти през април-май. 
Плодовете са орехчета. Плодната люспа е триделна 
със силно издължен среден дял. Видът е с твърда и 
жилава дървесина, използва се за изработване на 
изделия, а също и за огрев.
Намира се в околностите на Драгалевския манастир 
на 920 м н.в.

3.  Обикновен габър 
(Carpinus betulus L.)
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Резници от габър; сн.: Десислава Гюрова
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Приблизителнa възраст в момента: 100 год.
Семейство: Букови (Fagaceaе)
Разпространение: Европа (без крайните 
югозападни, северни и североизточни части). У 
нас – широко разпространен в планините до 1700 
м н.в., един от най-важните лесообразуватели. 
Описание: Кората е гладка и сива, пъпките – много 
едри (до 2 см), вретеновидни, канеленокафяви, 
силно отстоящи от клонките. Листата яйцевидно-

4.  Обикновен бук (Fagus silvatica L.)

Приблизителнa възраст в момента: 250 години
Семейство: Букови (Fagaceaе)
Разпространение: южните части на Европа и 
Югозападна Азия. У нас – в долния пояс до 1000 м 
н.в.; На Витоша – в южните ù части.
Описание: Кората е сиво-пепелява и дълбоко 
напукана, младите клонки и пъпките гъсто 
овласинени. Листата със силно променливи 
размери и форма, до 10 см, от долната страна гъсто 
овласинени с добре развита дръжка. Цветовете 
са дребни, еднополови, женските събрани в групи, 
мъжките в реси. Цъфти през май. Плодовете са  
приседнали жълъди, поместени във висока 1 см 
купула, покрита с окосмени люспи. Дървесината е с 
широко приложение. 
Намира се в околностите на: с. Боснек, м. Паунови 
дъбове на 1010 м н.в.

елиптични, отгоре лъскави и тъмнозелени, 
страничните жилки 5-9 двойки. Цветовете 
еднополови, събрани в  сферични съцветия, развиват 
се едновременно с разлистването. Плодовете са 
тристенни орехчета, поместени в купула, покрита с 
шиловидни израстъци. Един от най-важните и ценни 
в стопанско отношение дървесни видове.
Намира се в околностите на Драгалевския 
манастир на 1060 м н.в.

5.  Космат дъб
(Quercus pubescens Willd.)

Обикновен бук (Fagus silvatica); сн.: Десислава Гюрова
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Обикновен бук (Fagus silvatica); сн.: Юлия Михайлова
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 Зимен дъб, Горун (Quercus  daleshampii); сн.: Десислава Гюрова

Космат дъб (Quercus pubescens); сн.: Десислава Гюрова
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Приблизителнa възраст в момента: 80 години
Семейство: Борови (Pinaceae)
Разпространение: Европа и Азия.
У нас – в планините от 1400 до 2200 м н.в., образува 
предимно чисти гори
Описание: Коренова система – плитка и широка; 
Кората на ствола е сивокафява; Клони – хоризонтално 
разперени и леко дъговидно извити нагоре; Листата 
са игловидни, четириръбести, 15-35 мм, разположени 

Приблизителнa възраст в момента: 250 год.
Семейство: Букови (Fagaceaе)
Разпространение: Европа, Мала Азия и 
Кавказ. У нас по възвишения, предпланински и 
планински склонове до 1600 м н.в.; На Витоша 
най-много в м. Тихия кът.
Описание: Кората е плитко напукана, младите 
клонки леко ръбести и голи. Пъпките са 
разположени по 2-3 (или повече), силно 
сближени на върха на клонката, заострени, 
голи. Листата 8-12 см обратнояйцевидни, с 
дълги до 2,5 см дръжки, основата на петурата 
клиновидна, отдолу голи. Цветовете са 
дребни, еднополови, женските събрани в 
групи, мъжките в реси. Цъфти през април-
май. Плодовете са жълъди, приседнали и 
разположени по няколко, поместени в купула 
с окосмени люспи. Дървесината е с широко 
приложение. Намира се в околностите на 
Кладнишкия манастир на 1140 м н.в.
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Обикновен смърч (Picea abies); сн.: Десислава ГюроваОбикновен смърч (Picea abies); сн.: Десислава Гюрова

6.  Зимен дъб, Горун 
(Quercus  daleshampii)

7. Обикновен смърч (Picea abies (L.) Karst.)
поединично и последователно, върху къси 
дръжки, които остават след опадването и 
правят клонките грапави. Шишарките 10-15 
см, цилиндрични, зрелите увиснали надолу, 
семенните люспи обратнояйцевидни с 
вълновиден горен ръб. Ценен горскостопански 
вид, с високи декоративни качества. 

Намира се в околностите на местност Фонфон 
на 1490 м н.в.
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Проектът  „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза II” е финансиран от Европейския 
фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

8. Бяла мура
(Pinus peuce Griseb.)

Приблизителнa възраст в момента: 40 години
Семейство: Борови (Pinaceae)
Разпространение: У нас – в планините между 
1400 и 2200 м н.в. Балкански ендемит.
Описание:
Кората е гладка, зеленовиолетова докъм 
40-годишна възраст, а после посивява и 
се напуква на малки плочици; Листата 
са игловидни, разположени по 5 в къса 
клонка, дълги 5-7 см; Шишарките 8-15 см, 
цилиндрични, светлокафяви, апофизата жълто-
кафява, с пъпче разположено на върха. 
Намира се в околностите на местност Кумата 
на 1720 м н.в.

IV.  Консервационни дейности, свързани със 
забележителните дървета

 Забележителните дървета са стари или вековни екземпляри, носители на важна информация за 
миналото и ценен генетичен материал. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ извършва следните 
дейности за тяхното опазване и подходящо експониране.
Ø  Събиране на размножителен материал (резници) от забележителни дървесни индивиди на 

територията на парка;
Ø Производство на посадъчен материал (фиданки);
Ø  Засаждане на младите фиданки (по 10 броя от всеки вид) в местността Дендрариума и поставяне 

на инфомационни табели за посетителите;
Ø  30 броя вековни и забележителни индивиди, от които е добит размножителен материал, ще бъдат 

подходящо експонирани с помощта на дървени огради и табели, съдържащи информация за тях.
 Вековните дървета са едни от най-забележителните организми в нашите гори. Те не само дават 
богата информация за миналото, но и предизвикват възхищение в обикновения турист. Те са 
незаменима част от гората и е необходимо да бъдат защитени за идните поколения. С дейностите си 
Природен парк „Витоша“ е на път да постигне това.

 Снимки: Десислава Гюрова, Юлия Михайлова
 Посвещава се на 80-годишния юбилей на Природен парк „Витоша“.

Бяла мура (Pinus peuce Griseb.); сн.: Десислава Гюрова


