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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.“
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Подпомагане на популациите 
на редки, защитени и уязвими 

видове растения на територията 
на Природен парк „Витоша“

на гората, върху силикатна или варовикова скална основа. Почвите 
най-често са планинско-ливадни или тъмноцветни планинско-горски, 
мощни и с различна степен на овлажняване. Наклонът на терените 
варира от почти равен до 45º. По-голяма част от местообитанията на 
вида са открити, светли, най-често с южно изложение.

Природозащитен статус
Жълтата тинтява е защитено растение съгласно Закона за биологич-
ното разнообразие  (Приложение 3) и застрашено съгласно Червената 
книга на Република България. 
Видът е включен и в Закона за лечебните растения поради ценните си 
лечебни качества. Събирането му от естествени находища е забранено.

Мерки за възстановяване
Събран е размножителен материал (семена) от естествено находище 
на вида на Витоша. Семената са пренесени в разсадник, където се 
произвеждат нови индивиди жълта тинтява. Същите ще бъдат внесе-
ни на подходящи места на територията на Парка.

Мушмуловидна скоруша 
Морфологични особености
Храст с височина 1-2 до 3 м. Младите клонки първоначално са мъхна-
ти, а после голи, на цвят са масленозелени до кафяви със сив или мед-
ночервен оттенък. Покрити са с лещанки. Листата са прости, дълги 3-6 
до 9 см, елипсовидни или обратно яйцевидни, с клиновидна основа, 
назъбени по ръба, с дръжка до 1 см. Листата са дебели, често кожести, 
неовласени, с наситено зелен цвят. Съцветията са дребни щитовидни 
метлици. Плодовете са лъжливи, яйцевидни, червени (често с кафяв 
оттенък) и покрити с лещанки, съдържат обикновено по 4 семена с 
кафяв цвят. Цъфти през юни-юли, а  плодовете узряват през септем-
ври-октомври.

Общо разпространение
Средна, Югоизточна и Югозападна Европа.

Разпространение у нас
Среща се рядко във високите скалисти части на Витоша, Пирин и За-
падна Стара планина от 1700 до 2100 м н.в.
На територията на Природен парк „Витоша“ е представен само с два 
екземпляра в  подножието на Резньовете.

Екологични особености
Среща се в съобщества със смърч, бор, зелена елша или самостоятелно 
на студени и свободни от конкуренция места. Разпространен е на богата 
на хумус, но плитка почва. Видът е светлолюбив, но понася частично 
засенчване. Има нужда от добра въздушна влажност. 

Мерки за възстановяване
Събран е размножителен материал от естественото находище на вида 
в Пирин – семена, резници и експланти. Извършват се опити за про-
изводство на нови индивиди както в условията на разсадник, така и в 
лабораторни условиа по метода „ин витро”. Произведените индивиди 
ще бъдат внесени на подходящи места на територията на Природен 
парк „Витоша”.

Снимки: Десислава Гюрова

Посвещава се на 80-годишния юбилей на Природен парк „Витоша“.
Мушмуловидна скоруша - размножаване по метода 
„ин витро“

Мушмуловидна скоруша в ПП „Витоша“

Мушмуловидна скоруша в Пирин

Тесният вход на пещера Пепелянката

Тесният вход на пещера Пепелянката

Описание на снимките:
1. Петтичинкова върба  (Salix pentandra L.)   
2. Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii Hook.)
3. Жълта тинтява  (Gentiana lutea L.)    
4. Мушмуловидна скоруша (Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz)
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Петтичинкова върба  
Сем. Salicaceae – Върбови

Морфологични особености
Храст или дърво, високо 1,5–13 метра. Кората е сива, надлъжно напукана. Мла-
дите клони са лъскави, жълтозелени или червено-кафяви. Листата са дълги от 5 
до 15 см и широки от 2 до 5 см, кожести, тъмно зелени отгоре, лъскави, широко 
ланцетни, по периферията са жлезисто назъбени. Дръжките са с дължина до 1,3 
см с 2-5 двойки жлези при основата на петурата. Цветовете са еднополови и 
двудомни (мъжките и женските цветове се развиват на различни индивиди), съ-
брани в реси. Развиват се едновременно с листата. Мъжките и женските реси са 
цилиндрични, дълги до 6 см. Тичинките са 5, свободни, почти 2 пъти по-дълги от 
прицветниците. Женските цветове са с 2 нектарни жлези. Семената са с хвърчил-
ка от бели власинки в основата си. Видът цъфти през май-юни, плодоноси през 
юни-юли. Размножава се със семена и вегетативно. Естественото възобновяване 
е силно ограничено.

Общо разпространение
Европа, Кавказ, Сибир, Японо-Китайска област

Разпространение у нас
Сегашното разпространение включва единствено територията на Природен 
парк “Витоша”. В литературата са посочени две находища на петтичинковата 
върба - в местността Офелиите и при хижата на артистите. 

Екологични особености
Обитава преовлажнени и заблатени тревисти райони, на места с изобилие на тор-
фени мъхове. Местообитанията са разположени в буковия и в иглолистния пояс. 

Природозащитен статус
Петтичинковата върба е защитен вид съгласно Закона за биологичното разно-
образие (Приложение 3) и е критично застрашен съгласно Червената книга на 
Република България.
Видът е терциерен реликт (запазен от стари геологични епохи).

Мерки за възстановяване и подпомагане
Събран е размножителен материал (стъблени резници) от естествено находище 
на вида на Витоша. Резниците са пренесени в разсадник, където са произведени 
фиданки със закрита коренова система. Фиданките са внесени в естествена сре-
да, в подходящи местообитания на територията на парка. В акциите по засажда-
не на фиданките се включиха десетки доброволци.

Елвезиево кокиче 
Сем. Amaryllidaceae – Кокичеви

Морфологични особености
Многогодишно тревисто луковично растение с 2 приосновни листа. Стъблото на 
върха е с един увиснал надолу цвят. Листата преди отваряне на листната пъпка 
са със завити навътре ръбове, дълги 6-7 см, широки 1,7-2,2 cм. Околоцветникът 
е от 6 листчета, външните 3 са бели, дълги 15-25 мм, обратно яйцевидни до про-
дълговати, вътрешните са почти двойно по-малки, удължено обратно яйцевидни 
до правоъгълни, с две зелени петна – тясно подковообразно на върха и голямо, 
почти квадратно при основата. Тичинките са 6, в два кръга, яйчникът е долен, 
сферичен или продълговат, тригнезден. Семената са елипсовидни, с роговиден 

придатък. Цъфти през  януари-април, плодоноси през април-май. Опрашва се от вятъра и 
от насекоми. Размножава се със семена и вегетативно.

Общо разпространение
Средна Европа и Балкански полуостров.

Разпространение у нас
Среща се нарядко в цяла България с изключение на Черноморското крайбрежие, Беласи-
ца и Странджа, до около 2000 м н. в.
На територията на Природен парк „Витоша“ съществуват данни за разпространението му 
по поречието на Боянска река до средата на XX век, след което дълго време присъствието 
му не е потвърждавано.

Екологични особености
Расте из храсталаци, гори, скални поляни, по долините на реките в низинния и долния 
планински пояс върху богати наносни почви. 

Природозащитен статус
Елвезиевото кокиче е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие (При-
ложение 3) и е застрашен съгласно Червената книга на Република България.
Видът е включен и в Закона за лечебните растения поради ценните си лечебни свойства. 
Събирането му от естествени находища е забранено.

Мерки за възстановяване
Събрани са луковици от естествено находище на вида край река Искър на Лозенска пла-
нина. Пренесени са в разсадник, където са произведени нови индивиди. Експерти от Ди-
рекцията на Природен парк „Витоша“ засадиха младите индивиди на подходящи места на 
територията на Парка – по поречията на реките Кладнишка, Струма и Боянска.

Жълта тинтява 
Сем. Gentianaceae – Тинтявови
Морфологични особености
Многогодишно тревисто растение с дебело, вертикално коренище и стерилни издънки. 
Стъблата са високи 50-80 см, единични или по няколко, неразклонени, в основата обвити 
с влагалищата на приосновните листа. Приосновните листа са дълги 12-20 см, широки 5-10 
см, с 4-5 жилки, стъбловите са по-дребни, с 3 жилки. Цветовете са прешленесто разполо-
жени в пазвите на горните двойки листа или връхни. Чашката е два пъти по-къса от венче-
то, слабо издута, ципеста. Венчето е дълго 16-25 мм, жълто, без петна, 5-7-делно, свобод-
ните дялове са линейни, много по-дълги от венечната тръбица. Кутийката (плодът) е дълга 
10-12 мм, продълговато-ланцетна. Семената са  закръглени, широко ципестокрилати, по 
повърхността брадавичести. Цъфти през юни-юли, плодоноси през юли-септември. Опра-
шва се от насекоми и по-рядко от вятъра. Размножава се със семена и вегетативно.

Общо разпространение
Централна и Югоизточна Европа, Пиренейски полуостров, островите Корсика и Сардиния, 
Балкански полуостров. Видът достига Мала Азия и Индия.

Разпространение у нас
Стара планина, Витошки район, Пирин, Рила, Родопите, между 1600 и 2150 м н. в.
На територията на Природен парк „Витоша“ са установени две малочислени находища на 
вида в подножието на Резньовете.

Екологични особености
Расте по каменисти склонове или горски поляни, разположени близо до горната граница 

Поречието на Боянска река, местообитание на елвезиево кокиче

Събиране на резници от петтичинкова върба

Фиданки от петтичинкова върба за засаждане

Засаждане на фиданки от петтичинкова върба

Резници от петтичинкова върба

Новозасадени елвезиеви кокичета Пикирани индивиди от елвезиево кокиче

Жълта тинтява - съцветия

Събрани луковици от 
елвезиево кокиче

Жълта тинтява - плодове


