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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от разширено специализирано научно 

звено към секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ при Институт за гората - 

БАН на 09.10.2017г.   

 

Дисертацията съдържа 119 страници текст, 37 таблици, 18 фигури и 6 приложения. 

Списъкът на цитираната литература включва 214 заглавия, от които 135 на кирилица и 79 на 

латиница.  
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на Институт за гората при БАН. Дисертацията е на разположение на желаещите да се 

запознаят с нея в библиотеката на Институт за гората при БАН, бул. „Климент Охридски“ № 

132, 1756 София    
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

Настоящото проучване разглежда висшата флора на Лозенска планина като част от 

нейното екологично разнообразие. Научната разработка обхваща естествената ливадна и 

горска растителност на планината, както и участъците заети от горски култури. Проучването 

предоставя актуални сведения за характера на флората и особеностите в произхода и 

разпространението на растителните видовете на територията на планината. 

Многофакторният еколого-фитогеографски анализ на дендрофлората позволява да бъде 

оценена степента на приспособимост на едификаторните видове към настоящите условия на 

планината и да бъдат предвидени възможностите за смяната им с по-приспособими, но по-

малкопродуктивни от лесовъдска гледна точка дървесни видове. 

 

I. Актуалност на проучването 

Лозенската планина се намира в непосредствена близост до столицата и нейните гори 

играят не само роля на естествени производствени системи, но имат важно екологично, 

културно-историческо и рекреационно значение за населението. Антропогенните 

въздействия свързани със сечи, паша, ерозионни процеси и засушаването са основна 

причина за засилените процеси на деградация на растителните съобщества, регистрирани 

преди повече от 50 години при първото по-мащабно проучване на растителността на 

планината (Ганчев, 1961). Процесите на ксерофитизация на територията на Лозенска 

планина са все по-осезаеми и налагат необходимостта от спешни мерки за възстановяване на 

естествената флора и растителност в засегнатите участъци. През годините на територията на 

планината са извършени редица горско-стопански мероприятия (залесяване, отглеждане, 

ограничаване и контролиране на сечите и пашата), които в различна степен влияят върху 

промените в състава на естествената флора (и в частност на дендрофлората), изразяващи се в 

изместване на коренните видове от неспецифични за района видове. Под влияние на 

европейските изисквания за опазване и възстановяване на екосистемите и за тяхната оценка 

и остойностяване, съществуващият досега приоритет на моментните интереси на 

дърводобива и себестойността на горската продукция постепенно отстъпва на един устойчив 

подход, който изисква цялостно съгласуване между провежданите стопански мероприятия и 

запазването на екологичните свойства. Тези основни аргументи относно досегашните 

изследвания, стопанисването и ползуването на растителното богатство на планината налагат 

необходимостта от неговото актуално проучване, резултатите от което ще бъдат основа за 

оценка на състоянието и потенциала на екосистемите, намиращи се на територията на 

планината.  

 

II. Цел и задачи на дисертационния труд 

Основната цел на дисертационния труд е да се направи характеристика на висшата 

флора на планината с акцент върху дендрофлората и някои агресивни едификаторни видове 

в автохтонните горски формации и да се прогнозират евентуалните промени в състава и 

количественото участие на тези видове. 

За реализиране на така поставената цел са формулирани следните задачи: 

1. Инвентаризация и изясняване на таксономичната, екологичната и фитогеографската 

структура на висшата флора. 

2. Анализ на спецификата на флората и еволюцията на флорния комплекс въз основа на 

анализ на ендемитите и реликтите.  
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3. Антропогенно въздействие върху флората въз основа на характеристиката на 

синантропните видове и разпространението на редките видове. 

4. Информация за лечебните растения като биоресурс и препоръки за опазване на 

редките видове и техните популации. 

5. Многофакторен фитогеографско-екологичен анализ на дендрофлората на Лозенска 

планина по произход, разпространение и екологични индекси. 

6. Оценка на устойчивостта и способността за адаптация на всеки от едификаторните 

видове в горските формации към условията на средата и прогноза за естествените 

промени в техния състав. 

7. Идентифициране на два от най-разпространените едификаторни вида от подлесния 

елемент с висока оценка на устойчивост и приспособимост към екологичните 

условия на планината, но формиращи нископродуктивни от лесовъдска гледна точка 

самостоятелни насаждения на мястото на автохтонните гори.  

8. Анализ на разпространенението на идентифицираните едификаторни видове и 

особеностите на тяхното поведение и взаимоотношения на територията на планината 

от гледна точка на техните екологични особености. 

 

III. Литературен обзор 

Изследвания върху растителността на Лозенска планина започват от втората 

половина на 20-ти век, като от особен интерес е разработката на Ганчев (1961), където е 

представена класификация на растителните съобщества по Доминантния подход (Браун, 

1957). Бондев и Николов (1979) проучват растителната покривка в дефилето на р. Искър, 

като обхващат най-ниските части на Плана и югозападните склонове на Лозенска планина. 

Част от горските фитоценози на планината са класифицирани от Димитров и Глогов (2003) 

по методите на сигматичната школа на Braun-Blanquet (1964), а сукцесионните изменения в 

изкуствените съобщества с едификатор Pinus nigra Arnod са проучени от Glogov (2003). 

Разпространението на вторичната тревна растителност на Лозенска планина върху варовити 

терени е проведено от Pedashenko еt al. (2009).  

Флористичните проучвания на Лозенска планина са спорадични, а данните 

предоставят частична информация за нейното видово богатство и структура. Част от тези 

проучвания са осъществени върху определени месторастения: кариери, мини, карстови 

терени  и др. (Бондев и Любенова, 1984; Hájek et al., 2005; Pedashenko, 2006, 2007; Petrova, 

Vassilev, 2007). Други изследвания проследяват разпространението на конкретни популации 

и са придружени от хорологични данни и критични бележки по отношение на отделни 

таксони или техни находища (Dimitrov, Vutov 2004, Petrova, Vassilev, 2007, Tashev, 

Gavrilova, 2013, Tashev et al., 2016 и др.). Подробен анализ на лечебните растения на 

Лозенска планина, тяхното разпространение, созологичен статус и природни запаси е 

представен от Vitkova, Gyurova (2001, 2002). Съобщени са и хорологични данни за 

бриофлората на планината (Петров, 1975; Natcheva 2007а, б, 2008 и др.). 

Данни за биоразнообразието от паразитни гъби и свързаните с тях растителни 

консорти на Лозенска планина са представени в някои публикации у нас (Хинкова и 

Александров, 1971; Хинкова и Друмева, 1978;  Хинкова, 1981 и др.).  

За значението на Лозенска планина като район с интересна флора, растителност и 

месторастения говори факта, че част от територията на планината е със статут на Защитена 

зона BG0000165 по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, приета с Решение на МС No. 122/02.03.2007. Площта й съгласно 

Стандартния формуляр от НАТУРА 2000 е 12944,2 дка. Предмет на опазване в зоната са 12 

природни хабитата, от които 4 са приоритетни.  
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IV. Физикогеографска характеристика на изследвания район 

4.1. Географско положение  

Лозенска планина е най-западната част на Ихтиманска Средна гора и съответно на 

Средна гора с площ около 80 km2  (Николов, Йорданова, 2002).  

Според Иванов и др. (1969) Лозенска планина има два дяла - северен и югоизточен 

(Фигура 1). Тяхна граница е малката р. Ракита. Северният дял, за разлика от Югоизточният 

дял е по-голям по площ и по-висока надморска височина. 

  

Фигура 1. Карта на Лозенска планина 

 
 

4.2. Геоложки строеж и геоморфология 

По склоновете на планината се разкриват разнообразни скали, които имат различна 

възраст: архайски кристалинни шисти и палеозойни филитоиди (главно по южните 

склонове) и пясъчници (северните склонове). Среднотриасови варовици и доломити 

изграждат част от билото на планината. В котловината на Чукуруво и в долината на река 

Ракита се намират терциерни наслаги, отчасти препокрити с делувиални. От еруптивните 

скали се срещат андезити и трихоандезити (Ганчев, 1961). 

4.3. Климатична характеристика 

В климатично отношение Лозенска планина се отнася към Преходната климатична 

зона (Велев, 1997), която се характеризира с относително мека зима, ниски годишни 

температурни амплитуди, два валежни максимума и малък брой дни без слънчевото греене. 

Това благоприятства разпространението на хелиосциофитните видове и рефлектира косвено 

върху разпределението на влажността. 

Наличието на първични и вторични валежни максимуми е признак за 

Средиземноморското влияние върху климата на планината (Гюров и Артинова, 2015), което 

заедно с разпределението на температурата обуславя дълъг период на вегетация. 

4.4. Хидроложка характеристика 

Реките и потоците на територията на планината, особено по северните склонове, са 

къси и голяма част от тях още в средата на лятото пресъхват. Въпреки това в планината има 

достатъчно извори, реки и малки езера. Най-голямата в района изкуствена водна площ е 

язовир Панчарево. 
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4.5. Почвена характеристика 

Територията на България южно от Стара планина попада в Балканско-

Средиземноморската подобласт на Средиземноморската почвена област. Лозенска планина 

попада в Софийско-Краищенска провинция на подобластта (Нинов, 1997). В планината 

преобладават ненаситените кафяви горски почви (Dystric, Cmd). В по-ниските части се 

срещат главно канелени горски (Hromic Luvisols) (около р. Искър) и алувиални почви 

(Alluvial Fluvisols). Над тях се осъществява прехода към кафявите горски почви (Distric-

Eutric Cambisols). 

4.6. Растителност 

Според геоботаническото райониране на страната (Бондев, 1997) Лозенска планина 

представлява самостоятелен регион в района на Средна гора, която попада в Илирийската 

(Балканска) фитогеографска провинция. При по-късното геоботанично райониране 

направено от Бондев (2002) планината е отнесена към Витошки окръг като самостоятелен 

район. 

Растителността на Лозенска планина е поделена на 3 типа: тип Горска растителност 

(летнозелени гори), която включва Ксеротермни дъбови гори, Мезофитни дъбови гори, 

Габърови и букови гори; тип Храстова растителност и тип Тревна растителност, която 

включва същински ливади, остепнени и ксерофитни ливади и торфенисти ливади (Ганчев, 

1961). Във вертикално отношение растителността на Лозенска планина е разпределена в 

следните пояси: ксеротермен дъбов пояс, мезофитен дъбов пояс и габърово-горунов пояс 

(Ганчев, 1961; Радков, 1963). 

 

V. Обект и методи на изследването 

Обект на настоящото проучване e висшата флора на Лозенска планина (без 

представителите на отдел Bryophyta) като особено внимание е отделено и на дендрофлората, 

нейните особености и очаквани от лесовъдска гледна точка промени във видовия състав на 

едификаторите на естествените горски формации. Изследването е проведено в периода 2002-

2017 г. По време на теренните проучвания е използван трансектния метод за установяване на 

видовете. Трансектите са подбрани с оглед обхващане на максимална площ и 

представителни за хабитатното разнообразие участъци. Инвентаризирани са терени във 

височинен интервал от 600 m до 1190 m. Изследвани са разнообразни местообитания – гори 

с различен състав, горски поляни, влажни ливади, крайпоточни места, поречия на реки, 

както и участъци засегнати от антропогенна дейност.  

Обособени са трансекти, чиито номера отговарят на тези от приложената карта 

(Фигура 2), както следва: 1. Местност Бачул – връх Мала Раковичка Могила – връх Лалина 

могила; 2. Германски ливади – Германски манастир – връх Мала Раковичка могила – с. 

Горни Лозен; 3. Вилна зона „Пешуница“ (с. Горни Лозен) – Стрелбищен комплекс – 

манастир „Свети Константин и Елена“; 4. с. Долни Лозен – Чешмата – Лозенски манастир – 

връх Половрак; 5. връх Голяма Асарица – връх Градище; 6. поречието на р. Габра – местност 

Смрадльо; 7. р. Студеница –  връх Преката могила; 8. р. Габра – местност Валозите; 9. 

Панчарево (обход по дължината на езерото) – Вилна зона „Панчарево“ – връх Голия рид; 10. 

с. Кокаляне – местност Косераница – връх Здравчов камък – връх Голяма Раковичка могила; 

11. спирка Урвич (паметника на Трудовака) – манастир „Свети Николай“ – крепост Урвич; 

12. местност Дърводелеца – местност Високата елха 13. яз. Пасарел – връх Лупова могила; 

14. с.Долни Пасарел – Параклиса – р. Ракита – Стражарски дол – местност Влаковете; 15. с. 

Долни Пасарел – р. Ракита; 16. с. Габра – мина Чукурово;  17. с. Габра – връх Попов дел; 18. 
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с. Долни Пасарел – Русамски дол;  19. с. Долни Пасарел – манастир „Апостол и Павел“ – 

връх Шарбаница. 

 

Фигура 2. Карта на Лозенска планина с избрани трансекти и обособени райони. 

 

 
 

 

 

Принципите и методичният подход на извършеното проучване на флората и анализ 

на дендрофлората на Лозенска планина следват общоприетата практика в чуждестранните и 

българските литературни източници (Камелин, 1973; Толмачёв, 1986; Новосад, 1992) 

прилагана при подобни флористични проучвания от Василев и Андреев (1992), Цонев 

(2003), Dimitrov et al. (2012), Marinov et al. (2015) и др. Растителните таксони са определени 

по Кожухаров (1992), Делипавлов и Чешмеждиев (ред.) (2003) и Флора на България (1963-

2012). Таксономичната номенклатура следва основно Делипавлов и Чешмеждиев (ред.) 

(2003), а при необходимост са извършени справки за синонимиката на видовете в “The Plant 

List“. При определянето на жизнените форми е използвана класификацията на Raunkiaer, а 

на географските (флорните) елементи – „Конспект на висшата флора в България“ (Асьов и 

Петрова, 2012). Принадлежността на установените вътревидови таксони към даден флорен 

елемент е определена на базата на данните на Gajic (1980, 1984) или самостоятелно 

уточняване. Информацията за ендемитите и реликтните видове е съгласно Petrova, Velchev 

(2006), Petrova,Vladimirov (2010), Palamarev (1989), Zahariev (2016) и др.. Част от 

антропофитите са определени съгласно Стефанов и Китанов (1962), но е използвана 

информация и от други източници. Консервационният статут на видовете е установен на 

базата на следните национални и европейски документи: Directive 92/43/EEC, Convention of 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 1973), Червена 

книга на НР България (Велчев, 1984), Червен списък на световно застрашените видове на 

Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN, 2017), Red List 

of Bulgarian Vascular Plants (Petrova, Vladimirov 2009), Червена книга на Република България 

(Бисерков и др. (ред.) 2015) и Закона за биологичното разнообразие (2002). Информацията за 

броя таксони на висшите растения във флората на България (4328 вида и 784 подвида от 



6 

 

1072 рода и 187 семейства) е по Делипавлов и Чешмеждиев (ред.) (2003). Колекционираните 

образци с важно консервационно значение са депозирани в Хербариума на Софийския 

Университет „Св. Кл. Охридски” (SO). 

Данните за принадлежността на отделните видове към определени екологични групи 

растения се основават на досегашни публикации и проучвания (Павлов, 1998; Цонев, 2003; 

Koev et аl., 2015) и на информацията за екологията на видовете публикувана в научните 

сайтове “Plantarium” (http://www.plantarium.ru) и “Tela Botanica” (http://www.tela-

botanica.org). Проучването на лечебните растения на територията на Лозенска планина 

обхваща видове включени в Закона за лечебните растения. Видовете под забранителен и 

ограничителен режим за събиране са определени съгласно Заповед на Министъра на 

околната среда и водите № РД-89/03.02.2017 г.  

С оглед на възможни сравнения и изчисления на индекса на сходство, изследваният 

район е разделен на подрайони, като се има предвид геоморфоложката характеристика на 

планината и физикогеографската подялба на два дяла- северен и югоизточен (Иванов и др., 

1969). Поради по-голямата площ на северния дял, разликата в експозицията на склоновете и 

спецификата на почвите, северният район е разделен условно от нас на три подрайона с 

приблизително еднаква площ като основната граница минава по билото на планината 

(Фигура 2). Четвъртият дял съответства на югоизточният дял според подялбата на Иванов и 

др. (1969).  

Таксономичното разнообразие, флорните елементи, жизнените форми и броят на 

таксоните с консервативен статус са анализирани за всеки от възприетите райони. 

Флористичното сходство между тези райони е изчислено въз основа на индекса за 

изчисляване на сходство на две флори, известен като индекс на Jaccard (Ic) следвайки 

формулата: Ic = (С/А + В – C) * 100, където A и В са съответно общия брой таксони за всеки 

от двата сравнявани района, а C е броя таксони, които са общи за сравняваните райони.  

Сравняването на флората на отделните дялове, на които е разделена планината въз 

основа на флорните елементи е извършено с помощта на йерархичен клъстърен анализ 

използвайки евклидовите разстояния като критерий за изчисления. Статистическият 

мултивариационен анализ е изготвен с програмата Statsoft – Statistica 7. 

Анализът на дендрофлората е базиран на проучванията на Pinto, Gégout (2005). За 

основа на таксономичния анализ на дендрофлората са ползвани също и някои учебни 

пособия (Юруков, 2003, Вакарелов и др., 1995). Биологичните типове следват 

класификацията на Серебряков (1962), като за нуждите на лесовъдската практика дървесните 

растения са разделени в зависимост от височината, която достигат (Делков, 1988). 

Описанието на екологичната принадлежност на дървесните и храстови видове е извършено 

по Павлов (1998). Ареалите на изследваните растителни видове са очертани чрез 

екологичните им амплитуди по отношение на режима на отделните екологични фактори, въз 

основа на възприетите скали за оценка на климатичните и почвени фактори. Частичните 

екологични ареали на видовете са определени на базата на общите екологични амплитуди и 

екологичните амплитуди в нашата страна по отношение режима на един екологичен фактор, 

а комплексните екологични ареали отразяват екологичните амплитуди на видовете по 

отношение режима на различни групи екологични фактори.  

Анализът на дендрофлората на Лозенска планина е извършен на два етапа: 

1. Инвентаризация на дендрофлората, включително таксономичен анализ и характеристика 

на видовете по биоморфи, екологични и фитогеографски показатели.  

2. Характеристика на основните едификаторни видове, участващи в състава на естествените 

дървесни и храстови съобщества на територията на планината. 
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На Таблица 1 е представена скала, по която са оценявани отделните видове, според 

групите в които попадат. Видовете, с най-висока сумарна оценка от отделните показатели се 

приемат за най-пригодни към доминиращите фактори и най-переспективни по отношение на 

бъдещото си разпространение на територията на Лозенска планина.   

 

Таблица  1. Скала на участието на групите по отделните показатели 

Оценка 
Сравнение на групата, в която попада даден вид спрямо преобладаващата 

група видове по отделните показатели (флорни елементи, екологични 

режими и т.н) 

1 групата е представена от 1 вид от установения дендрофлористичен списък 

2 
групата е представена от участие на видове до 10% от установения 

дендрофлористичен състав 

3 
групата е представена от участие на видове м/у 11 и 30% от установения 

дендрофлористичен състав 

4 
групата е представена от участие на видове между 31 и 50% от установения 

дендрофлористичен състав 

5 
групата е представена от участие на видове над 50% от установения 

дендрофлористичен състав 

 
За проучване динамиката на растежа и дендробиометричните изменения в 

насажденията от изследваните агресивни дървесно-храстови видове от втория етаж 

(Carpinus orientalis Mill. и Fraxinus ornus L.) на територията на Лозенска планина са избрани 

опитни площи с повърхнина 100 m2. Местоположението на опитните площи е съобразено с 

участъците от територията на Лозенска планина, в които преобладават съобществата със 

самостоятелно и смесено участие на източния габър и мъждряна (Фигура 3). 

 

Фигура 3. Местоположение на опитните площи на територията на Лозенска планина в 

горски съобщества с преобладаващи видове в подлeсния елемент- Carpinus 

orientalis Mill. и Fraxinus ornus L. 
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Във всяка опитна площ е направено пълно клупиране на дървостоя и са определени: 

Координатите и надморската височина; Изложение; Тип месторастене; Наклон на терена; 

Състав ; Форма на насаждението – просто или сложно; Гъстота; Склопеност; Среден брой 

дървета от едификаторните храстови видове в туфа; Произход на насаждението; Брой 

дървета по видове; Доминираща височина на всеки вид; и Възобновяване (последното чрез 

преброителни опитни площадки от 25 m2). 

За статистическата оценка на събраните данни бяха използувани непараметрични 

методи – тестовете на Clopper-Pearson, Mann-Whitney и Wilcoxon. Насажденията включващи 

двата агресивни едификаторни вида от втория етаж са съпоставени по: Доминираща 

височина на изследваните агресивни дървесно-храстови видове от втория етаж; Доминираща 

височина на едификаторните видове от първия етаж; Гъстота на агресивните дървесно-

храстови видове; Гъстота на едификаторните видове от първия етаж; Склопеност на 

дървостоя; Средния брой на стъблата източен габър в туфа. 

В дисертацията са използвани следните основни съкращения и означения: 

а) Съкращения на жизнените форми по Raunkier: Ch - хамефити; G - геофити; H - 

хемикриптофити; He -хелофити; Hd - хидрофити; Ph – фанерофити, Th - терофити. 

б) Съкращения на фитогеографските елементи (по Стефанов (1943)): ТМЦ- термофити от 

медитеранския център; ТЮКЦ-термофити от южния континентален център; ТСКЦ-термофити от 

северния континентален център; МСБЦ- мезотерми и микротерми от силвобореалния център; 

ТММПЦ- термофити, мезотерми и микротерми от планинския център; 2ДФЦ- вторични елементи от 

други фитогеографски центрове; 1-стационарен елемент; 2-подвижен (вторичен) елемент. 

в) Съкращения на екологични групи според фактора влага: Hg - хигрофити, Hl - хелофити, Hd - 

хидрофити, Mf - мезофити, Mx - мезоксерофити, Hm - хигромезофити, Xe - ксерофити.  

г) Съкращения на екологичните групи според фактора светлина: Hе - хелиофити, Sc - сциофити, 

Sh- сенкоиздръжливи.  

д) Съкращения на антропофитите - At, апофитите -Ap и автохтонните таксони -Аv .  

е) Съкращения на реликтите: ТР- терциерен реликт, ГР- глациален реликт.  

ж) Съкращения на категориите от Червеният списък на висшите растения в България: EN - 

застрашен (Endangered); VU - уязвим (Vulnerable); NT – почти застрашен (Near Threatened); LC – 

слабо засегнат (Leаst Concern);  

ЗБР - Закон за Биологичното Разнообразие; 

IUCN - Международен съюз за защита на природата и природните ресурси; 

CITES - Кoнвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флорa. 

 

 

VI. Резултати и обсъждане 

6.1. Флора на Лозенска планина 

6.1.1. Таксономична структура  

Таксономичният състав на флората на Лозенска планина в резултат от настоящото 

проучване включва 823 вида и 38 подвида висши растения принадлежащи към 406 рода, 91 

семейства, 6 класа и 5 отдела (без Bryophyta). Тези данни сравнени с известното 

съотношение за флората на България (Делипавлов и Чешмеджиев, 2003) показват, че 48,7% 

от всички семейства, 37,9 % от родовете, 19,0% от видовете и 5,1% от подвидовете на 

висшите растения са представени във флората на Лозенска планина. Таксономичната 

структура на изследваната територия - обобщена и по дялове, на които планината е поделена 

с оглед на възможни сравнения е представена в Таблица 2. 

Основната част от установените таксони са представители на покритосеменните 

растения (Magnoliophyta). Двусемеделните (Magnoliopsida) са най-многобройни, a 



9 

 

отношението между броя видове Двусемеделни (77,5%) и Едносемеделни (Liliopsida, 19,7%) 

е близко до това установено за флората на страната (81%:19%) и близко до установеното от 

Ганчев (1961) за флората на планината.  

 

Таблица 2. Разпределение на таксоните установени на територията на Лозенска планина 

 

Като се има предвид планинският характер на изследвания район групата на 

папратите (Polypodiophyta) логично заема следващото място по численост с 11 вида, 9 рода и 

5 семейства. Близки до тях по видово участие са голосеменните (Pinophyta) с 9 вида и 1 

подвид от 7 рода и 4 семейства, където са включени и някои въведени в култура 

представители на иглолистните. Отделите хвощове (Equisetophyta) и плаунови 

(Lycopodiophyta) са с минимално присъствие (под 1%), главно поради по-ниската надморска 

височина на изследвания район и липсата на подходящи екологични условия.  

Анализът на представеността на семействата във флората на Лозенска планина 

показа, че сред семействата с най-много видове са Asteraceae, Poaceae и Fabaceae (Таблица 

3), което съвпада с най-богатите семейства от флората на България (Петрова и др., 2005) и 

флората на Средиземноморието (Камелин, 1973). Добро представяне в проучваната флора 

имат и семействата Lamiaceae и Brassicaceae. Климатичните условия на района, наличието 

на отворени, сухи и ерозирани терени и значително антропогенно въздействие на 

територията на планината са някои от причините за по-голямото присъствие на Fabaceae 

(главно едногодишни), Lamiaceae и Brassicaceae, чиито видове са предимно термофилни, а 

много от тях и синантропни. Голям брой видове са установени за Rosaceae, Ranunculaceae, 

което се дължи както на полиморфизма на най-големите родове на тези семейства – 

Potentilla и Ranunculus, така и на планинския характер на изследвания район, където се 

развиват значителен брой горски видове (сред розоцветните това са дървета и храсти, а сред 

лютиковите – мезофилните тревисти). Сред първите 15 най-богати на видове семейства в 

изучаваната флора са Cyperaceae, Liliaceae и Orchidaceaе. Добрата им представеност 

обикновено е характерна за флорите на планинските райони у нас и наличието на подходящи 

местообитания с по-голяма почвена влажност.  

Р
а

й
о

н
 

ранг 

Lycopodio- 

phyta 

Equiseto- 

phyta 

Polypodio- 

phyta 
Pinophyta 

Magnoliophyta 
Общ 

брой 
Liliopsida Magnoliopsida 

брой % брой % брой % брой % брой % брой % 

Д
я

л
 1

 сем. - - 1 1,3 5 6,3 3 3,8 8 10,0 63 78,8 80 

род - - 1 0,3 6 1,9 4 1,3 59 18,8 243 77,6 313 

вид - - 1 0,2 8 1,5 6 1,1 99 18,3 428 79,0 542 

Д
я

л
 2

 сем. - - - - 1 1,8 2 3,6 5 9,1 47 85,5 55 

род - - - - 1 0,5 3 1,4 32 14,6 183 83,6 219 

вид - - - - 1 0,3 4 1,1 51 14,4 298 84,2 354 

Д
я

л
 3

 сем. 1 1,2 1 1,2 5 6,2 3 3,7 9 11,1 62 76,5 81 

род 1 0,3 1 0,3 8 2,4 4 1,2 55 16,6 262 79,2 331 

вид 1 0,2 1 0,2 9 1,5 5 0,8 99 16,5 484 80,8 599 

Д
я

л
 4

 сем. - - 1 1,4 3 4,3 2 2,9 7 10,1 56 81,2 69 

род - - 1 0,4 4 1,4 3 1,1 45 16,2 224 80,9 277 

вид - - 2 0,4 5 1,0 4 0,8 79 15,9 406 81,9 496 

Ц
я

л
а

т
а

 

п
л

а
н

и
н

а
, 

2
0

1
7

г
. сем. 1 1,1 1 1,1 5 5,5 4 4,4 11 12,1 69 75,8 91 

род 1 0,2 1 0,2 9 2,2 7 1,7 72 17,7 316 77,8 406 

вид 1 0,1 2 0,2 11 1,3 9 1,1 162 19,7 638 77,5 823 

Ц
я

л
а

т
а

 

п
л

а
н

и
н

а
, 

1
9

6
1

г
. сем. 1 1,4 1 1,4 4 5,6 2 2,8 10 14,1 53 74,6 71 

род 1 0,3 1 0,3 5 1,7 2 0,7 53 17,9 234 79,1 296 

вид 1 0,2 2 0,3 5 0,8 3 0,5 110 18,7 468 79,5 589 
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От установените родове 34 са представени с пет или повече вида, като първи сред тях 

са Carex (25 вида) и Trifolium (18 вида). Това са и два от трите най-богати рода във флората 

на България според Петрова и др.(2005). Ззасилено видово присъствие имат и родовете: 

Vicia (13 вида), Veronica (10 вида), Geranium (10 вида), Galium (9 вида), Ranunculus (9 вида) и 

 

Таблица 3. Количествени данни за десетте най-богати на родове и видове семейства на 

територията на Лозенска планина  

Семейство 
Брой 

родове 

% от 

флората на 

планината 

Брой 

видове 

% от 

флората на 

планината 

Брой 

подвидове 

Asteraceae 51 12,6 91 11,1 7 

Poaceae 38 9,4 77 9,4 2 

Fabaceae 21 5,2 67 8,1 5 

Lamiaceae 24 5,9 52 6,3 4 

Brassicaceae 26 6,4 37 4,5 ― 

Caryophyllaceae 20 4,9 37 4,5 2 

Rosaceae 17 4,2 37 4,5 ― 

Scrophulariaceae 13 3,2 37 4,5 4 

Apiaceae 23 5,7 32 3,9 1 

Ranunculaceae 14 3,4 26 3,2 1 

 

Centaurea (8 вида) от двусемеделните и родовете: Poa (9 вида), Juncus (6 вида) и Orchis (6 

вида) от едносемеделните растения. Повече от половината видове в Trifolium, Vicia, 

Chenopodium са терофити и антропофити, разпространени главно в райони с интензивно 

антропогенно влияние. От друга страна богатите на видове Carex, Juncus, Poa, Orchis трябва 

да свързваме с богатството на ливадни съобщества характерни за билните части на 

планината. Родовете с 5 и повече видове са 8,6% от общия брой за района, но включват 

29,3% от видовете, докато родовете с 1 вид са 5,6% и в тях се съдържат 2,6% от всички 

видове. Това кореспондира с  разнообразието от екологични ниши в проучваната територия. 

Най-голямо таксономично разнообразие се наблюдава в нейния Югозападен дял (Дял 

3), където се срещат 599 вида от 331 рода и 81 семейства или 72,8% от видовете, 81,5% от 

родовете и 89,0% от семействата установени на територията на планината. Най-ниско 

таксономично богатство е регистрирано в Североизточния дял (Дял 2), където се срещат 

43,0% от видовете, 53,9% от родовете и 60,4% от семействата. Сравнението на 

флористичния състав в отделните дялове показва, че 13,1% от видовете са разпространени 

само в Дял 3, а 9,6% се срещат единствено в Дял 1; 5,1% - само в дял 4 и 2,6% - в Дял 2. 

Общи за четирите дяла на планината са 29,4% от установените видове. 

Изчисленият индекс на сходство между всеки два от дяловете на планината показва 

висока степен на таксономично сходство. Най-малко е сходството между Дял 1 и Дял 2 

(Индекс на Jaccard 44,75), което е свързано с по-голямото разнообразие от екологични ниши 

в Дял 1 и по-малкия брой общи таксони в Дял 2. Обратно, най-голямо е сходството между 

Дял 1 и Дял 4 (Индекс на Jaccard 56,09), което се дължи на най-големия брой общи видове 

установен между сравняваните дялове. Въпреки несъществените разлики в брой на 

таксоните установени за всеки от дяловете се доказва нейната нееднородност.Различията на 

релефа, географското положение, едафичните и климатични особености са предпоставка за 

локални различия във флората на сравняваните територии. Анализът на таксономичната 

структура на флората на Лозенска планина показва планинския й характер, както и 

антропогенното влияние, особено засилено в югоизточния и дял. 

 

6.1.2. Екологична структура  
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Групирането на растителните таксони спрямо основните режими на средата- 

светлинен и хидротермичен - показва преобладаване на хелиофитите и мезофитите (Таблица 

4, Таблица 5) в изследваната флора. Разпределението на екологичните видове спрямо 

посочените фактори е аналогично, както с установеното за планината от Ганчев (1961) така и 

за всеки от изучаваните дялове. Процентът на хелиофитите в четирите дяла е 62,3%. Броят 

на хемисциофитите е наполовина по-малък (30,9%), а с най-малко участие са сциофитите 

(6,8%). Над 50% от хелиофитите и 46,4% хемисциофитите са хемикриптофити.  

 

Таблица 4. Разпределение на видовете по екологични групи в зависимост от отношението 

към светлината 

Екологична 

група 

Използван 

символ 

% -но 

участие 

в Дял 1 

% -но 

участие 

в Дял 2 

% -но 

участие  

Дял 3 

% -но 

участие 

в Дял 4 

% -

Лозенска 

планина, 

(2017 г.) 

%  

Лозенска 

планина, 

(1961 г.) 

Хелиофити He 59,2 62,2 63,4 64,2 62,3 63,5 

Хемисциофити Sh 32,5 29,9 30,1 30,2 30,9 29,9 

Сциофити Sc 8,3 7,9 6,5 5,6 6,8 6,6 

Общо  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

При сравнение с данните на Ганчев (1961) по отношение на фактора влажност на 

почвата в настоящото проучване е установено известно повишаване на броя на типичните 

мезофити с 2,3% и на мезоксерофитите с 1%, и намаляване на ксеромезофитите с 1,2% и на 

типичните ксерофити – с 1,1%. Групата на мезофитите, която обхваща както типичните 

мезофити, така и ксеро- и хигро-мезофитите преобладава с над 50% (средно-66,7%) над 

групата на ксерофитите (средно 29,5%), както в настоящето проучване, така и при анализа 

на флората от Ганчев (1961). С най-влажни условия на почвата се оказва Североизточният от 

дяловете на планината (Дял 2), където е най-нисък процентът на ксерофитите и най-висок 

процентът на мезофитите, хигромезофитите, хигрофитите и хелофитите. Най-високо 

присъствие на сухолюбиви видове и най-нисък процент на мезофити се наблюдава в 

Югозападния Дял (Дял 3) от територията на планината. 

 

Таблица 5. Разпределение на видовете по екологични групи в зависимост от отношението им 

към влажността на почвата 

Екологична 

група 

Използван 

символ 

% -но 

участие 

в Дял 1 

% -но 

участие 

в Дял 2 

% -но 

участие 

в Дял 3 

% -но 

участие 

в Дял 4 

% в 

Лозенска 

планина, 

(2017) 

% в 

Лозенска 

планина, 

(1961) 

Мезофити Mf 46,5 52,8 44,7 47,0 43,7 41,4 

Мезоксерофити Mx 23,2 19,2 22,4 22,3 22,4 21,5 

Ксеромезофити Xm 20,5 18,1 20,0 20,4 20,2 21,4 

Ксерофити Xe 6,3 3,4 8,7 6,3 8,4 10,5 

Хелофити Hl 1,5 2,5 2,2 2,2 2,4 2,9 

Хигромезофити Hm 0,7 2,3 1,0 0,6 1,6 2,0 

Хигрофити Hg 1,3 1,7 1,0 1,2 1,3 0,3 

Общо  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Въпреки преобладаващия брой на видовете с умерени изисквания към влажността - 

мезофитните видове, в планината през последните години протичат засилени процеси на 

остепняване и ксерофитизация, като широко присъствие на територията й имат вторичните 

тревни съобщества от клас Festuco-Brometea, в които се наблюдава голямо количествено 

покритие на доминантните видове и сравнително постоянен видов състав през годините.  

Въздействието на факторите на средата върху морфологията на растенията, и 

адаптацията им към местообитанията е илюстрирано от установените биологичен тип и 

процентно съотношение на възприетите от Raunkiaer (1934) жизнени форми, представящи 

биологичния спектър на флората. 

Биологични типове  

Групата на многодишните растения доминира с повече от 50% участие, както в 

цялата флора на планината, така и във всеки от обособените дялове. На второ място по 

присъствие с над 18% във всяка от проучваните територии са едногодишните видове. 

Дърветата и храстите обхващат средно около 10% от видовете. Най-слабо представена е 

групата на полухрастите, които са под 1% от флората на планината. 

Биологичен спектър 

Биологичният спектър на видовете на територията на Лозенска планина (Таблица 6) е 

близък до установения за страната: Ph+Ch- 12%, H- 55%, Cr- 6%, Th-27% (Marinov et аl., 

2015). Високият процент на криптофитите (предимно геофити) може да се обясни с 

преобладаването на горските хабитати, където по-голямата част от тревната покривка е 

формирана от криптофити (Dimitrov et аl., 2012).  

 

Таблица 6. Биологичен спектър  

Жизнена 

форма 

Използван 

символ 

% -но 

участие 

в Дял 1 

% -но 

участие 

в Дял 2 

% -но 

участие 

в Дял 3 

% -но 

участие 

в Дял 4 

% от 

флората на 

планината 

2017г. 

% от 

флората на 

планината 

1961 г. 

Фанерофити Ph 12,0 12,7 13,6 10,9 11,8 10,7 

Хамефити-

фанерофити 
Ch,Ph 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 

Хамефити Ch 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 

Хемикриптофити H 53,6 56,7 49,9 55,9 52,0 52,8 

Хелофити Hl 1,1 2,0 1,8 1,8 2,2 2,5 

Геофити G 8,5 3,7 7,4 4,8 8,1 8,70 

Терофити Tr 18,8 19,2 20,0 20,2 19,3 19,7 

Терофити-

Хемикриптофити 

Tr, H 

H 
5,4 5,1 6,8 6,0 6,1 4,9 

Общо  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Преобладаващото участие на хемикриптофитите в биологичния спектър е характерно 

за флорите на умерения климат. Наличието на сухи варовикови терени на места в планината 

и деградацията на съобществата, причинена от антропогенното влияние са предпоставки за 

високото процентно участие (19,3%) на терофитите. Като се има предвид увеличаването на 

процента на хамефитите в територии намиращи се над 1500 m (Dorina, 2012) и в районите с 

мразовити зими и обилни снеговалежи (Burescu, Păúcug 2010), представянето им в 

проучваната флора се счита за нормално. Отсъствието на хидрофитите във флората на 

Лозенска планина се дължи на относително малкия брой водни площи в планината и на 

непостоянния характер на повечето водни тела, предвид сезонните пресъхвания на речните 
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корита. Както при биологичните типове и тук в разпределението на жизнените форми в 

биологичните спектри на четирите проучвани дяла на планината се наблюдава високо 

сходство. Подобно е съотношението на жизнените форми и във флорите на Земенска 

планина (Асенов, 2014), Голо бърдо (Apostolova-Stoyanova, Stoyanov, 2009) и Бесапарските 

ридове (Станев, 1976).  

6.1.3. Фитогеографска структура  

За изучаване и анализиране на флората на изследвания район от особена важност бе 

определянето на геоелементната й структура. За тази цел, видовете са отнесени към 52 

флорни елемента обединени в 11 групи по своите фитогеографски особености.  

Най-голямо процентно участие имат групите на евроазиатските (27,2%) и 

европейските (25,0%) елементи, както във флората на планината като цяло, така и в 

обособените дялове (Фигура 4).  

Значително участие в проучвания район демонстрират и флорните елементи от 

субмедитерански и бореален тип, съответно с 13,1% и 13,0. Типичните бореални елементи 

преобладават незначително над суббореалните в четвъртата по присъствие фитогеографска 

група. Видовете от групата на понтийско-централноазиатския тип елементи заемат 6,3% от 

флората на планината. Нисък е процентът на геоелементите от медитерански тип както в 

проучваната от нас флора така и по данните на Ганчев (1961), съответно 4,8% и 5,7%. 

Разпространението на медитеранските видове е главно в отворените терени и местата с 

варовита скална основа. Групата на алпийските елементи е представена от 4 вида, като най-

високо е тяхното присъствие в Дял 1 (0,7%) и Дял 3 (0,7%) от планината. Космополитите са 

представени в отделните дялове, съответно за Дял 2 (6,5%), Дял 4 (6%), Дял 1 (4,8%) и Дял 3 

(4,3%). Адвентивните видове имат нисък процент на участие (2,1%) и са неравномерно 

разпределени в дяловете на планината. 

 

Фигура 4. Разпределение на флорните елементи, за всеки от обособените райони 
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Като цяло данните за разпределението на флорните елементи в отделните дялове са 

близки по между си и до установените за цялата флора на планината. На представената 

дендрограма (Фигура 5) получена чрез йерархичен клъстър анализ на основните типове 

флорни елементи характерни за обособените дялове на планината ясно личи сходството 

между тях. Въз основа на изчислените евклидови растояния при нива на връзките около 30 

се обособяват 3 клъстъра. Най-къси са евклидовите растояния между Дял 1 и Дял 4, които 

оформят самостоятелна група (клъстър 1). По-голямо сходство до клъстър 1 по отношение 

на флорните елементи показва Дял 3 (ниво на връзката 34), в сравнение с Дял 2 (ниво на 

връзката 62), които са отделени в самостоятелни групи, респективно клъстър 2 и клъстър 3. 

В северозападния дял (Дял 1) се наблюдава най-висок процент на алпийските и бореалните 

видове в сравнение с всички останали дялове и най-нисък на евроазиатските. За 

североизточния дял (Дял 2) е характерно най-голямо присъствие от всички останали дялове 

на групата на евроазиатските елементи и най-малко на алпийските. По-специфично за 

югозападният дял (Дял 3) е най-високото от всички дялове участие на понтийско-

централноазиатските елементи и най-ниския процент на балкански субендемити. 

Югоизточният дял (Дял 4) се характеризира с най-ниското от четирите дяла присъствие на 

европейски и евроазиатски елементи, но същевременно за разлика от всички останали 

дялове в този се срещат най-много медитерански видове. Наблюдават се отклонения в 

присъствието на всяка група флорни елементи в различните дялове средно с 2,1%. 

Единствено участието на групата на ендемитите е константно с 1,5% във всеки от дяловете. 

При направената съпоставка на установения в настоящето проучване флористичен 

състав с този на Ганчев (1961) не се констатират съществени разлики в процентното участие 

на типовете флорни елементи и се потвърждава европейския характер на флората на 

Лозенска планина.  

Най-съществено различие се наблюдава при съпоставяне на настоящите и данните на 

Ганчев (1961) при адвентивните флорни елементи. За периода от 1961 г. досега броят им на 

територията на планината се е увеличил десет пъти (от 0,2% на 2,0%), което показва 

засиленото човешко въздействие върху автохтонността на флората на Лозенска планина и 

несъмнено нуждата от мерки за нейното опазване. 

 

Фигура 5. Дендрограма, показваща сходството на дяловете, на които е разделена планината 

въз основа на флорните елементи. 

 



15 

 

 

 

6.1.4. Ендемити, субендемити и реликтни видове 

Установени са 12 ендемични вида, което спрямо известното за флористичен район 

Средна гора (59 вида) по данните на Petrova, Vladimirov (2010), е 20,34%.  

В Лозенска планина преобладават балканските ендемити, които са 11 вида от 9 

семейства (Apiaceae - 2 вида, Plumbaginaceae - 1, Lamiaceae - 1, Caryophyllaceae - 2, 

Campanulaceae - 1, Asteraceae – 1, Fabaceae – 1, Dipsacaceae – 1, Cyperaceae - 1). Те 

представляват 1,3% от флората на планината, 25,7% от семействата (35) и 4,07% от общия 

брой видове балкански ендемити във флората на България (270) (Petrova, Vladimirov, 2010). 

Балканските ендемити установени за Лозенска планина съставляват 18,6% от броя на 

ендемитите установени за флористичен район Средна гора (59) (Petrova, Vladimirov, 2010) и 

1,5 % от установените за съседната планина Витоша (72) (Ташев, 2015). 

При настоящото проучване е установен само един български ендемит - Carex otrubae 

Podp. в Дял 1 и Дял 3 на планината. Там са намерени и най-много балкански ендемити за 

цялата територия на планината (1,2%). Не бяха установени българските ендемити Pedicularis 

oculta Janka и Sempervivum leucanthum Pančić съобщени от Ганчев (1961).  

Процентното разпределение на флорните елементи в групата на балканските 

субендемити варира в отделните дялове. Всички елементи от групата се срещат заедно 

единствено в Дял 3, а най-редуциран е съставът й в Дял 2. 

Разпределението на ендемитите по екологични групи следва общото разпределение 

на видовете в планината по отношение на фактора осветеност и напълно синхронизират с 

известното за ендемитите в страната (Велчев и др., 1992; Petrova, Velchev, 2006). Не са 

установени локални ендемични видове. Ендемити с най-ограничено разпространение в 

страната са: Thymus comptus Friv., Pedicularis leucodon Griseb. и Cerastium rectum Friv. 

Повечето от ендемитите (Angelica pancicii Vandas, Armeria rumelica Boiss., Scabiosa triniifolia 

Friv., Achillea clypeolata Sm., Pastinaca hirsuta Pančić, Chamaecytisus calcareus (Velen.) 

Kuzmanov) имат разпространение в почти цялата страна и са част от флората на много 

флористични райони у нас.  

За определяне възрастта на флората от значение са както младите така и старите, 

реликтни ендемити. При проучването не са установени реликтни ендемити. Установен е 

един реликтен субендемит – Syringa vulgaris L. в западната част на планината главно върху 

варовикови скали при около 1050 m надморска височина. Това показва сравнително младата 

възраст на флората на Лозенска планина.  

От направения анализ на разпространението на ендемитите трябва да отбележим по-

голямата им концентрация в северозападния дял на планината, където са намерени общо 10. 

Във връзка с по-голямата гористост на планината, особено в северозападната част, и 

продължителното обезлесяване в историческо време тревният ендемичен флорен елемент е 

слабо развит. Присъствието на повечето видове в малобройния флорен комплекс се дължи 

най-вероятно на миграции, след освобождаване на варовитите склонове с южно изложение 

от дъбово-габъровите съобщества, отколкото на формообразуване. 

Флората на Лозенска планина се отличава с голям брой реликти - общо 56 вида от 41 

рода и 22 семейства. Преобладават терцирените (52), а глациалните реликти са 4 вида от 4 

рода и 4 семейства. Най-богати на реликти са Salix - 5 вида, Populus - 4 вида и Acer- 5 вида. 

Голяма част от реликтите (Quercus daleshampii Ten., Carpinus betulus L., Corylus avellana L., 

Fraxinus ornus L. и др.) са едификатори и доминанти на дървесни или храстови съобщества. 

Поради тази причина повечето от реликтите се срещат във всеки един от дяловете като най-

значително присъствие те имат в Дял 3 (44 вида), а най-ниско – в Дял 2 (26 вида).  
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6.1.5. Синантропни и чуждестранни инвазивни видове 

Макар че на територията на Лозенска планина преобладават автохтонните видове 

(39,2%), антропофитите съставляват 33,3% от нейната флора, което е почти два пъти по-

голямо от процентното участие на антропофитите във флората на България (14%) (Петрова и 

др., 2005). За периода от последното по-цялостно проучване на планината (Ганчев, 1961) 

процентният дял на антропофитите се е увеличил с 6,2%, като същевремно делът на 

автохтонните видове е намалял с 3,8%. Тези данни са свидетелство за постепенна 

антропофитизация на планината.  

Като се има предвид разпределението на синантропните видове в отделните части на 

планината трябва да се отбележи че сред тях преобладават терофитите в Дял 2 и Дял 4. В 

тези дялове процесът на рудерализация е най-засилен. Част от територията на Дял 4, заета от 

откритите кариери на мина Чукурово е силно антропогенно повлияна и е предпоставка за 

интензивно настаняване на рудерална растителност. Друга причина за високия процент на 

антропофитите са пустеещите и необработваеми земеделски площи, които заемат по-големи 

площи на територията на двата дяла. 

На територията на планината са установени 13 инвазивни чужди вида (Фигура 6). 

Пет от тези видове са хемикриптофити, 3 са терофити и 3 са фанерофити. Четири от тях 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Acer negundo L. и Robinia pseudoacacia L. и Opuntia 

humifusa (Raf.) Raf., са силно агресивни и представляват най-голяма заплаха за 

биоразнообразието, природата и човека. Тези растения имат широко разпространение у нас и 

в Европа и са включени в списъка на 10-те вида с най-значително отрицателно въздействие 

(Петрова и др., 2012).  

 

Фигура 6.  Карта на разпространението на инвазивните видове*  

 

 
 

*Номерата използвани в картата отговарят на следните видове: 1. Acer negundo, 2. Amaranthus 

retroflexus, 3. Galinsoga parviflora, 4. Xanthium spinosum, 5. Xanthium strumarium subsp. italicum, 6. 

Opuntia humifusa, 7. Oenothera biennis, 8. Oxalis corniculata, 9. Rumex sanguineus, 10. Robinia 

pseudoacacia, 11. Ailanthus altissima, 12. Datura stramonium, 13. Filago germanica 
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Анализът на разпространението на популациите от инвазивни чужди видове на 

територията на планината показва преобладаващото им присъствие в районите около реки с 

постоянен воден режим - Искър, Ракита и Габра, и в землищата на с. Д. Лозен и мина 

Чукурово (Фигура 6). В по-голямата си част тези видове формират популации, които влизат 

като асектатори в състава на растителните съобщества с изключение на видовете Robinia 

pseudoaccacia L. и Opuntia humifusa (Raf.) Raf, които са доминанти в съобществата с тяхното 

участие. Вторият от двата вида е считан за един от 100-те най-агресивни чужди видове, 

чието разпространение застрашава естествените хабитати, където подтиска развитието на 

редките и ендимични видове (Петрова и др., 2012). 

Инвазивните чужди видове на територията на Лозенска планина са 18,3% от броя 

инвазивни чужди видове за флората на България представени от Петрова и др. (2012). 

Средното им присъствие в отделните дялове на планината е 45,5%, като най-голям процент 

инвазивни и чужди видове има в Дял 1 (54,5 %), а най-малък- в Дял 2 (36,4%). Високият 

процент на инвазивни видове в западната част на Лозенска планина считаме че е свързан с 

туристическия поток и наличието на вилни зони и населени места, от където след 

култивиране на видове за различни цели (най-вече като декоративни растения) те „избягват” 

и подивяват, какъвто е случаят с Opuntia humifusa (Raf.) Raf., Acer negundo L., Oenothera 

biennis L. Близостта на р. Искър също трябва да се счита като основен път за навлизането и 

разпространението в планината на много видове, както инвазивни, така и синантропни, за 

което доказателство е тяхната висока концентрация в западната част на планината. 

 

6.1.6. Консервационно значими видове 

В резултат от проучването са установени 31 консервационно значими вида, или  3,8% 

от флората на изследвания район. Видовете принадлежат към отдел Magnoliophyta, два класа 

(Magnoliopsida и Liliopsida), 9 семейства и 20 рода. Най-много видове с консервационна 

значимост има Orchidaceae (15 вида от 6 рода), и род Orchys (5 вида).  

Най-голям брой от установените таксони (16 вида) са включени в Закона за 

биоразноообразието (ЗБР) и Конвенцията по международна търговия със застрашени видове 

от дивата фауна и флора (CITES). Видовете включени в ЗБР съставляват 0,1% от 

съдържащите се в него видове висши растения (731 вида). Три от видовете (18,7%) са 

включени в Приложение 3 на ЗБР, а останалите 13 (81,3%) - в Приложение 4. Всички 

намерени видове от списъка на CITES са част от Приложение 2 на Конвенцията. 

Осем от видовете са включени в списъка на IUCN и „Bulgarian red list of vascular 

plants“ (Petrova, Vladimirov, 2009). От тях два вида - Geranium bohemicum L. и Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo са с категория „застрашен“; четири вида - Atropa bella-dona L., Anacamptis 

pyramidalis (L.) Rich., Orchis laxiflora Lam. subsp. elegans (Heuffel) Soó и Orchis ustulata L. са 

с категория „уязвим“. Последните два вида от списъка са с по-ниски категории на 

застрашеност, съответно Pedicularis leucodon Griseb. e със статут на „почти застрашен“, а 

Cephalanthera rubra (L.) Rich. е „слабо засегнат“ вид.  

Видове включени в Червена книга на НР България (Велчев, ред., 1984) са Fritillaria 

pontica Wahl., Angelica pančičii Vandas, Geranium bohemicum L., Atropa bella-dona L. и 

Tragopogon balcanicus Velen. - всички с категория „рядък“, а Червена книга на Р България 

(Бисерков др., 2015) са - Geranium bohemicum L. и Dactylorhiza incarnata (L.) Soo. 

При настоящото проучване не са установени видове защитени от Бернската 

конвенция и такива включени в Приложение IV на Директива 92/43/EEC. Разпределението 

на видовете с консервационен статут в отделните дялове на територията на планината 

показва преобладаването им в Дял 1 (17 вида) и Дял 3 (18 вида) и намаленото им присъствие 

в Дял 2 (5 вида) и Дял 4 (7 вида). Заплахи за консервационно значимите таксони висши 
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растения и растителното разнообразие в изследвания район представляват човешки 

дейности, които застрашават популациите или съществуването на техните местообитания.  

 

6.1.7. Лечебни растения  

Богатството на Лозенска планина на екологични ниши и видове висши растения са 

едни от причините за доброто представяне на тази група растения, където в резултат на 

настоящата разработка са установени 326 вида от 235 рода и 75 семейства. Те представляват 

39,6% от видовете, 57,9% от родовете и 82,4% от семействата включени в общия 

флористичен списък или 44,1% от видовете включени в Закона за Лечебните Растения в 

България. Установените лечебни растения са представители на 4 отдела - Еquisetophyta, 

Polypodiophyta, Pinophyta и Magnoliophyta. Най-богати на лечебни видове са семействата 

Lamiaceae (39 вида), Asteraceae (34 вида), Fabaceae (22 вида) и Rosaceae (19 вида) и родовете 

Veronica (6 вида), Geranium (5 вида), Mentha (5 вида) и Orchis (5 вида). Получените 

резултати са в синхрон с данните на Vitkova, Gyurova (2001) за Лозенска планина, 

Сиджимова (2015) за Витоша и Гусев (2005) за страната. (Фигура 7) 

 

Фигура 7.  Сравнение на таксономичната структура на лечебните растения 

                 

При анализа на богатството от лечебни растения в дяловете, на които е разделена 

планината, е установено, че най-много лечебни видове има в Дял 3 - 73,6% и Дял 1 - 72,4%. 

Значително по-малък е броят на лечебните растения в Дял 4 - 61,3% и Дял 2 - 49,2%. Това 

съотношение до голяма степен съответства на разпределението на общия брой видове в тези 

дялове като 36,8% от лечебните видове се срещат във всички дялове.  

От установените на територията на Лозенска планина растения под ограничителен 

режим за събиране попадат следните 5 видa: Primula veris L., Galium odoratum (L.) Scop., 

Atropa bella-donna L., Betonica officinalis L., Sedum acre L. и Berberis vulgaris L.. Забранени за 

събиране са 12 от видовете: Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Adonis vernalis L., Valeriana 

officinalis L., Asplenium trichomanes L., Asarum europaeum L., Convalaria majalis L., Angelica 

pancicii Vandas, Origanum vulgare L., Orchis coriophora L., O. laxiflora Lam., O. morio L., O. 

ustulata L. и O. purpurea Huds.  

 

6.1.8. Обща характеристика и специфика на флората на Лозенска планина 

Изследваната територия се характеризира с разнообразен релеф, почвени и 

климатични особености, които са дали отражение върху флората и растителната покривка на 

планината. Сравнението на флорите на обособените с приблизително еднаква територия 
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дялове на планината, показва разнообразието от екологични ниши и свързаните с това 

различия в таксономична, екологична и фитогеографската структура на флората. Въпреки 

това трябва да отбележим липсата на добре развит флористичен комплекс и локални 

формообразувателни процеси.  

В планината най-характерен във флорно отношение е нейният западен дял, където са 

устанавени и повечето от ендемитите, субендемитите и лечебните растения намерени при 

настоящето проучване. Само в тази част на планината са установени балканските ендемити 

Achillea clypeolata Sm., Angelica pancicii Vandas, балканскодакийския вид Hypericum rochelii 

Griseb. & Schenk, апенинскобалканския вид Verbascum lychnitis L. и карпатобалканския вид 

Syringa vulgaris L., чрез които се доказват връзките на планината във флорно отношение с 

планините от западните балкани, Апенините и Карпатите, чието влияние посредством 

Западна Стара планина и Витоша достига западните части на Лозенска планина. В този дял 

на планината по-широко развитие имат остепнените тревни съобщества с високо процентно 

участие на понтийски геоелементи.  

До голяма степен флората на Дял 3 показва сходство с флората в Дял 1, където обаче 

участието на бореалния тип елементи преобладава. Ниският процент на медитеранските 

елементи може да се свържесе  с естествената преградна роля на Витоша и ограничаване на 

медитеранското влияние от юг по протежението на река Струма. Специфичността на 

флората на този дял на планината трябва да се свързва с установените само за тук ендемични 

и субендемични видове и подвидове, като Chamaecytisus calcareus (Velen.) Kuzmanov, 

Thymus comptus Friv., Verbascum chaixii subsp. austriacum (Roem. & Schult.) Hayek. 

Географски обособеният югоизточен дял на Лозенска планина, съвпадащ с Дял 4 в 

настоящата разработка е територия, която показва най-голямо сходство с Дял 1. Само за този 

дял от планината е намерен балканския ендемичен вид Cerastium rectum Friv., а в 

планинските ливадни съобщества е регистрирано участие на арктоалпийския вид Nardus 

stricta L. Флората на този дял се характеризира с участието на по-голям процент 

субмедитерански флорни елементи в сравнение с останалите дялове. На север от билото, по 

което е прекарана границата на този дял и Дял 2, върху силикатни терени са разположени 

горски съобщества от средноевропейски характер с добре развита тревна покривка от 

сциофитни видове. Посредством тези два дяла Лозенска планина се свързва естествено с 

Ихтиманска Средна гора като границата между тях е неясна.  

Близостта на Лозенска планина с Плана планина и някои сходства по отношение на 

растителността, особено в западната част на Лозенска планина, са дали основание на Бондев 

(2002) да разглежда двете планинни като част от Витошкия окръг. С анализа на флората на 

Лозенска планина се потвърждава междинното й положение между двата флористични 

района и преходния й характер изразен в спецификата на отделните дялове. 

 

6.2. Многофакторен фитогеографско-екологичен анализ на дендрофлората на 

Лозенска планина по произход, разпространение и екологични индекси  

6.2.1. Таксономичен анализ 

На територията на Лозенска планина са установени 99 дървесни и храстови и вида от 55 

рода към 22 семейства разпределени в 2 отдела. Девет от видовете имат алохтонен произход 

- изкуствено внесени или са чужди инвазивни видове за територията на изследвания обект. 

Тяхното участие представлява приблизиелно 10% от цялата дендрофлора на планината и 2,9 

% от общия брой интродуцирани дървесни и храстови видове в България (376 вида от 180 

рода и 67 семейства). Четири от алохтонните видове принадлежат към 4 рода от 2 семейства 

към отдел Голосеменни и 5 вида принадлежат към 5 рода от 5 семейства към отдел 

Покритосеменни. 
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Поради спецификата си настоящото проучване е фокусирано върху естествените за 

планината дървесни видове. При това условие установеният дендрофлористичен състав на 

растителността в района е 90 вида, 46 рода и 19 семейства. Според Александров и др. (2005) 

общият брой на местните дървесни и храстови видове в горите на България е около 290, 

включително 110 дървесни и 180 храстови вида, разпределени в 281 рода и 65 семейства. 

Съгласно тези данни дендрофлората на Лозенска планина представлява 34,2 % от 

семействата, 16,4% от родовете и 31,0% от видовете съставляващи дендрофлората на 

България. Установеното дендрофлористично богатство на Лозенска планина е ниско в 

сравнение с планините с най-богата фанерофитна флора- Стара планина и Родопите с по 210 

вида, или с това на Рила (164 вида) и Витоша (148 вида), което се дължи основно на нейната 

по-малка надморска височина. Съотношението на видовете по отдели голосеменни/ 

покритосеменни на територията на планината: 0,05 (5 вида/ 90 вида) е близко до 

съотношението 0,04 (11 вида/279 вида) между двата отдела в Българската дендрофлора. С 

най-много представители от клас Magnoliopsida са семействата Fabaceae (11 вида), Rosaceae 

(10 вида) и Salicaceae (10 вида), което съответства на разпределението по водещи дървесни 

семейства в дендрофлората на България (Rosaceae- 118 вида; Fabaceae- 54; Salicaceae- 23). 

Най-голям брой видове са регистрирани от родовете Rosa (6), Salix (5), Populus (5) и Acer (5). 

Първите три рода са едни от водещите по брой видове в дендрофлората на България. 

 

6.2.2. Анализ на дендрофлората на Лозенска планина по биоморфи 

6.2.2.1 Биологичен спектър на дендрофлората на Лозенска планина 

Най-висок е процентът на микрофанерофитите (43,3%), които са с близо 10% повече 

от макрофанерофитите (34,4%), което е белег за активно развит подлес в горските 

съобщества от една страна и навлизане на ксерофитни храстови видове от друга.  

6.2.2.2 Разпределение на видовете от дендрофлората на Лозенска планина по 

биологични типове 

В дендрофлората на Лозенска планина преобладават дърветата от I-ва величина 

(достигащи височина над 30 m)- 21,1% и ниските храсти (с височина от 0,5-1,5m)-16,6%. На 

територията на планината се срещат всички биологични типове.  

 

6.2.3. Анализ на произхода и разпространението на видовете от дендрофлората 

на Лозенска планина 

6.2.3.1. Разпределение на флорните елементи  

Аналогично на флората и при дендрофлората се наблюдава голямо разнообразие от 

флорни елементи, които могат да се разглеждат като следствие на специфичното географско 

разположение и историческо развитие на територията. Преобладават 

субсредиземноморските (22,2%), следвани от европейско-средиземноморските (18,9%), 

европейско-азиатските (13,3%) и европейските елементи (10,0%). В дендрофлората на 

планината има един балкански ендемит Chamaecytisus calcareus. Групата на 

трансбалканските субендемити е представена от 1 Балканско-Дакийски  и 1 Карпатско-

Балкански вид. 

6.2.3.2. Разпределение на геоелементите по Стефанов (1943) 

Силно преобладаващо е участието на Термофитите, Мезотермите и Микротермите от 

планинския център (повече от 50 %), което е обяснимо от гледна точка на 

физикогеографската характеристика на проучвания обект, поради обстоятелството, че към 

тази група спадат по-голямата част от видовете съставящи фанерофитния елемент в 

растителната покривка (Стефанов, 1943). В рамките на този тип фитогеографски елементи, 

броят на стационарните видове надвишава няколкокретно подвижните видове. 
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На второ място по влияние е силвобореалната област. Условията на ирадиация на 

нейните фитогеографски елементи са близки с тези на елементите от планинския център, 

където е регистриран висок процент на подвижните елементи. Обединяването на елементите 

от южния и северния континентален център показва известно влияние на континенталната 

фитогеографска област върху дендрофлората на Лозенска планина. С най-малък брой видове 

са стационарните и подвижни термофити от медитеранския и континенталните центрове. 

Повечето от средиземноморските флорни елементи от автохтонната дендрофлора на 

Лозенска планина във фитогеографско отношение принадлежат към групата видове 

(термофити) обитаващи термичния пояс от стационарните елементи на планинския център. 

Типичинте термофити от медитеранския център имат слабо присъствие на територията на 

планината. Подобно на медитеранския елемент и този от южния континентален център е 

силно термофитен и поради това има ограничено разпространение на територията на 

планината, както и в цялата страна (Стефанов, 1943). Поради ниската надморска височина на 

планината присъствието на видове от двата континентални центъра е приблизително 

еднакво като и при двата преобладаат подвижните над стационарните елементи. 

 

6.2.4. Екологичен анализ на дендрофлората на Лозенска планина 

Разпределението на установените видове от автохтонната дендрофлора на Лозенска 

планина по екологични фактори показва следните резултати: 

6.2.4.1 Термоклиматичен режим 

По отношение на разпределението на видовете в зависимост от термоклиматичния 

режим, преобладава субсредноевропейската екологична група. По-голямата част от 

видовете, включени в нея, предпочитат диапазона между суббореален-среднопланински до 

субсредиземноморски-предпланински екологични режими. На второ място по брой видове е 

южносредноевропейската екологична група. С по-малко участие са студоиздържливите, 

бореалните, суббореалните, и средиземноморските видове. Няма присъствие на евритермни 

видове, както и на такива предпочитащи крайни режими като арктичен-алпийски, 

субарктичен-субалпийски или тропичен. 

6.2.4.2. Омброклиматичен режим 

Разпределението на видовете по омброклиматични екологични групи показва 

преобладаване на ортополибионтите т.е по-голямата част от видовете попадат в диапазона 

на екологичните режими между мезоаридния пояс (P-E=oт -400 до -800 mm год.) и хумидния 

пояс (P-E=oт 400 до 800 mm год.). Със значително по-малко видово участие е представена 

групата на субаридните полибионти, чийто диапазон на екологичните режими попада между 

еуаридния пояс (P-E=oт -800 до -1600 mm год.) и хумидния пояс (P-E=oт 400 до 800 mm 

год.). Участието на Субаридните стенобионти е представено от 4 вида. Най-ниско е 

присъствието на субхумидните полибионти (1 вид). Липсват еврибионти и представители на 

крайните екологични режими (аридни, субхумидни и хумидни поли- и стенобионти). 

6.2.4.3. Криоклиматичен режим 

Разпределението на видовете по криоклиматични екологични групи показва ясно 

преобладаване на ортополибионтите, от които най-застъпен сред видовете е диапазонът на 

екологични режими между умерени зими със (ср. мес. температури от -8 до -16 °C) до топли 

зими (ср. мес. температури от 0 до +8 °C). Силно присъствие има и групата на 

стенобионтите на меките зими, представена от видове с диапазон на екологични режими от 

меки зими (ср. мес. температури от 0 до -8 °C) до топли зими (ср. мес. температури от 0 до 

+8 °C). С по-малко участие са видовете от групите на полибионтите на безмразните, на 

умерените и на меките зими. Не е регистрирано участие на видове с афинитет към суровите 
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(ср. мес. температури от -24 до -32 °C) и много сурови зими (ср. мес. температури < -32 °C) 

(полибионтите на суровите зими). Липсват също и еврибионтни видове. 

6.2.4.4. Воден режим на почвата 

В разпределението на екологичните групи видове по отношение на водния режим на 

почвата, както и при резултатите от проучването на цялата флора на планината, се 

наблюдава най-голямо присъствие на мезофитния елемент (общо 84% от всички видове), от 

които преобладават типичните мезофити, с предпочитания към екологичен режим в 

диапазона от ливадно-степен до мокър горско-ливаден тип. Втори по участие са дървесните 

и храстови видове от групите на ксеромезофитите, в които преобладавщият тип екологичен 

режим е в диапазона средностепен до мокър-горско ливаден тип, следвани от 

хигромезофитите, с екологичен режим в диапазона от ливадно-степен до блатен тип. С по-

ограничено участие са видовете от екологичните групи на мезохигрофитите, 

мезополифитите и мезоксерофитите. Липсват видове с крайни екологични режими 

(ксерофити, субксерофити, хигрофити и хидрофити). Няма представители и на 

евриполифитите. 

6.2.4.5. Хранителен режим на почвата 

Видовете от настоящото проучване са ориентирани към четири екологични групи по 

отношение на хранителния режим и режима на засоляването на почвата. Преобладаващо 

участие имат мезомегатрофите, чийто представители обхващат диапазона между 

недостатъчно богати почви до много богати почви и слабо засолени почви. С по-малко 

видово участие е представена групата на мезоолиготрофите (тип режим- от много бедни до 

недостатъчно богати почви). На трето място по брой видове е групата на мезополитрофите, 

сред които преобладават видовете с предпочитание към типове режими в диапазона между 

недостатъчно богати и много богати почви. Групата на мезотрофите участва с най-малък 

брой видове. Липсват евритрофни видове, както и видове с предпочитания към средно- и 

силно засолените почви (халофити, халогликотрофи, халополитрофи и др.) 

6.2.4.6. Киселинност на почвата 

По отношение на фактора киселинност на почвата в разпределението на видовете се 

наблюдава доминиране на алкалифилните полибионти с преобладаващ тип режим от слабо 

кисели до слабо алкални почви и еврибионтите и мезоацидофилните полибионти с 

преобладаващ тип режим от кисели до слабо алкални почви. По-слабо участие имат видове 

от групите на субеврибионтите, неутралните и мезоацидофилните стенобионти и 

перацидофилните полибионти. Липсват видове приспособени към силно кисели 

(перацидофилни стенобионти) и силно алкални (алкалифилни стенобионти) почви.  

6.2.4.7. Режим на осветление 

От дефинираните екологични групи спрямо режима на осветление, на територията на 

Лозенска планина присъстват дървесни и храстови видове от всички екологични групи с 

изключение на суперсциофитите, които са приспособени към условия на силно засенчване. 

Преобладаваща при дендрофлората група са хипохелиофитите (екологични режими в 

диапазона между открити пространства до светли гори) и след нея- хемисциофитите 

(екологични режими в интервала от полуоткрити пространства- до сенчести гори). 

Хелиосциофитите и сциофитите имат еднакво участие. Типичните хелиофити са с най-нисък 

процент. В дендрофлората липсват суперсциофитите като видове на крайните режими. 

6.2.4.8. Координация на температурния и височинния фактор 

Разпределението на групите обособени при координацията на термоклиматичните и 

височинните ареали на видовете показва преобладаване на предпланинските видове. По-

значително участие имат транснископланинските видове. С по-малък процент са 

представени групите на високопланинските, нископланинските и равнинно-хълмистите 
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видове. Физикогеографската характеристика на Лозенска планина е предпоставка за липсата 

на равнинни дървесни и храстови видове.  

 

6.2.5. Характеристика на основните дървесни и храстови видове, 

разпространени на територията на Лозенска планина  

Oсновните едификатори и доминанти формиращи състава на естествените дървесни 

и храстови съобщества на територията на Лозенска планина са представени от следните 

видове: Quercus pubescens Willd., Q. cerris L., Q. frainetto Ten., Q. dalechampii Ten., Carpinus 

betulus L., C. orientalis Mill, Fagus sylvatica L., Tilia tomentosa Moench., Syringa vulgaris L., 

Fraxinus ornus L., Juniperus communis L., Amygdalus nana L. Pinus sylvestris L., и P. nigra 

Arnnold. По настоящем белият и черният бор са едификатори на изкуствени съобщества, но 

в миналото са били част от естествената дендрофлора на територията на планината и поради 

тази причина се разглеждат като видове с автохтонен произход.  

За всеки един от едификаторните видове е извършена характеристика по 

фитогеографски и екологични показатели с оценката на принадлежността им към конкретна 

група и поставена сумарна оценка по скалата представена на Таблица 1. За сравнение с 

всички останали видове-едификатори е въведен „еталонен вид” (Таблица 7), чийто 

показатели съвпадат с преобладаващите показатели за всяка от групите при установения 

дендрофлористичен състав на територията на планината.  

 

Таблица 7. Комплексна оценка (максимална възможна) на еталонен вид по сбор от еколого-

фитогеографски показатели   

 

На Таблица 8 е представена оценка по комплексни еколого-фитогеографски 

показатели на едификаторния вид Carpinus betulus L. От нея се вижда, че неговата сумарна 

оценка е 37 (с 6 пункта по-ниска от тази на еталонния вид). По подобие на оценката 

извършена при обикновения габър са оценени и всички останали едификаторни видове. В 

резултат, на Фигура 8 е представено разпределението на преобладаващите дървесни и 

храстови видове на Лозенска планина в зависимост от техните сумарни оценки по комплексa 

от физикогеографски и екологични фактори. По отношение на естествената дендрофлора на 

планината най-близки по стойност с еталонния вид са видовете Carpinus orientalis Mill, 

Fraxinus ornus L. Quercus cerris L., Q. frainetto Ten. и Pinus nigra Arnold. Еколого-

Еталонен вид 
Показатели на 

Еталонния вид 
Преобладаваща група 

Оценка спрямо 

преобладаващата група видове 

по отделните показатели 

Флорен елемент SubMed SubMed 3 

Фитогеографски 

елемент 
1TMMПЦ 1TMMПЦ 4 

Tm 
Субсредноевропейски 

видове 

Субсредноевропейски 

видове 
4 

Om Ортополибионти Ортополибионти 5 

Cr Ортополибионти Ортополибионти 4 

Tm и h Предпланински Предпланински 5 

Hd Мезофити Мезофити 4 

Tr Мезомегатрофи Мезомегатрофи 5 

Rc 
алкалифилни 

полибионти 

алкалифилни 

полибионти 
4 

Lc Хипохелиофити Хипохелиофити 5 

Обща оценка                                            43 
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фитогеографската характеристика на еталонният вид показва преобладаващи средни 

стойности на показателите, т.е той не е вид на крайните режими. Същото се отнася и за 

видовете с оценки близки до неговата. Те са елементи на планинския център, 

ортоплолибионти и попадат в мезофитния режим на овлажнение (болшинството са 

ксеромезофити). Съществена отличителна черта от останалите едификатори, с по-ниски 

оценки от техните е слабо ориентираната им ирадиация (Стефанов, 1943). 

Поради обширното си географско разпространение в планинския център и 

многобройните си находища, свързани често пъти в един непрекъснат ареал, не се намират в 

определени отношения с отделните части на планинския център (например ирадиация към 

запад или изток- с ареали ограничени само в западна или източна България). Представеното 

класиране на едификаторите е доказателство не толкова за установена тенденция към  

 

Таблица 8. Комплексна оценка на едификаторния вид Carpinus betulus L. по сбор от еколого-

фитогеографски показатели 

Carpinus betulus Показатели на вида Преобладаваща група 

Оценка спрямо 

преобладаващата 

група видове по 

отделните 

показатели 

Флорен елемент Eur-SubMed SubMed 3 

Фитогеографски 

елемент 
1TMMПЦ 1TMMПЦ 4 

Tm  субсредноевропейски 
Субсредноевропейски 

видове 
4 

Om ортополибионт Ортополибионти 5 

Cr 
стенобионт на меките 

зими 
Ортополибионти 4 

Tm и h Предпланински Предпланински 5 

Hd мезофит Мезофити 4 

Tr мезополитроф Мезомегатрофи 3 

Rc еврибионт 
алкалифилни 

полибионти 
3 

Lc сциофит Хипохелиофити 2 

Обща оценка                                                  37 

 
ксерофитизация, колкото за подходящи комплексни условия за засилена инвазивност на 

източния габър и мъждряна (за разлика от мезофилния вид Coryllus avellana L. и 

субендемичния вид- Syringa vulgaris L.) и за по-големия толеранс на дъбовете към 

промените на средата. Видовете-едификатори Carpinus betulus L., Fagus sylvatica L. и Tilia 

tomentosa са с много по-ниски сумарни оценки, в резултат на по-голямата им взискателност 

към условията на средата.  

По отношение на изкуствените насаждения, от фигура 8 ясно се вижда, че Pinus nigra 

Arnold има по-висока сумарна оценка, показваща по-голяма екологична пластичност от 

белия бор при настоящите условия, което го прави по-подходящ за залесяване на 

територията на планината. 
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Фигура 8. Подреждане на едификаторните видове въз основа на техните комплексни 

оценки от еколого-фитогеографския анализ 

 
 

6.2.6. Препоръки свързани с проучването на дендрофлората 

Резултатите от направения анализ на дендрофлората и еколого-фитогеографската 

оценка на едификаторните видове, могат да бъдат използвани при планирането на 

лесовъдските системи на територията на Лозенска планина. В това отношение по-важни 

препоръки, които могат да бъдат взети предвид са следните: 

1. Да се използва в по-значителна степен високата адаптивност и пластичност на цера 

като переспективен дървесен вид за залесяване на сухи и бедни месторастения, 

включително голи терени, повлияни от силна антропогенна намеса- като района на 

мина Чукурово, и някои участъци с плоскостна ерозия в землището на с. Д. Лозен, 

м. Шарбаница и др.  

2. Да се вземат мерки срещу възможното повишаване границата на ксеротермичния 

дъбов пояс (представен най-вече от видове с висока оценка по отношение на 

приспособимостта им към условията на  планината като цер и благун) и навлизането 

му в зоната на горуна. 

3. Високата оценка от еколого-фитогеографския анализ на някои едификаторни видове 

(благун) е благоприятен знак за преминаване към средностъблено стопинисване на 

такива насаждения с оглед увеличаване на семената компонента във времето, както 

и на техните екологични функции. 

4. Необхдодимо е специално отношение към т.нар. нискобонитетни насаждения на 

лесонепригодни и нископродуктивни местообитания. По отношение на тези 

насаждения трябва да се предвидят лесовъдски системи за тяхното възстановяване. 

В тях не се препоръчва стопанска дейност и допускане на паша. Техните функции 

имат водоохранен и противоерозионен характер. Някои от едификаторните видове- 

като Syringa vilgaris, Amygdalus nana и Juniperus comminis са с много по-ниски 

оценки в сравнение с еталонния вид, и това е една от причините да формират ценни 

хабитати от тип 40А0 и др., в които не се допускат възобновителни сечи и е 

забранено изсичането на растителността с цел подмладяване.   

5. При планиране на мероприятия за създаване на нови изкуствени насаждения от 

иглолистни видове на територията на планината, да бъде отчетен факта, че за 

условията на планината черният бор е по-подходящ за залесяване от белия бор.  
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6.3. Проучване на горите на територията на Лозенска планина със засилено 

участие на източен габър (Carpinus orientalis Mill.) и мъждрян (Fraxinus ornus L.) 

Посетените локалитети по време на проучването показват относително стабилно 

състояние и добра перспективна устойчивост на горските местобитания включени в 

НАТУРА зоната на Лозенска планина. Следвайки препоръката за ограничаване 

нахлуванията и обрастванията с храстови видове в някои от хабитатите (Информационна 

система за защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000) в последната част от 

натоящата работа е разгледано поведението и разпространението на територията на 

Лозенска планина на два от най-агресивните видове от дендрофлората на планината- 

източния габър и мъждряна. 

 

6.3.1. Сравнителен анализ между двата вида по еколого-фитогеографски 

показатели  

Сравнителният анализ между източния габър и мъждряна е извършен на базата на 

техните комплексни оценки (Таблица 9). Основните разлики в екологичните особености на 

двата вида са в техните режими на овлажняване и хранителния състав на почвата. Carpinus 

orientalis Mill. е ксеромезофит като диапазона на неговия режим е между сухостепен и 

влажен горско-ливаден тип. Fraxinus ornus L. е мезофит и границите на неговия режим на 

овлажнение на почвата са по-стеснени - съответно между ливадно-степния и горско-

ливадния тип, но съвпадат с предпочитанията на по-голямата част от видовете в 

дендрофлората на Лозенска планина). От друга страна, по отношение на хранителния режим 

и засоляването на почвата, източният габър е мезомегатроф (както болшинството от 

дървесните и храстови видове на територията на планината) т.е диапазона му на 

разпространение е между недостатъчно богати и много богати почви. Мъждрянът е 

мезополитроф- в диапазона бедни до достатъчно богати почви.  

 

Таблица 9. Сравнение на Fraxinus ornus L. и Carpinus orientalis Mill. по еколого-

фитогеографски показатели и оценки спрямо преобладаващата група видове. 

Показатели на 

сравнение  

Показатели на F. ornus и 

оценка спрямо 

преобладаващата група 

видове  

Показатели на C. orientalis и 

оценка спрямо 

преобладаващата група 

видове  

Показатели на 

Еталонния вид и оценка 

спрямо 

преобладаващата група 

видове  

Флорен елемент subMed subMed SubMed 

Фитогеографски 

елемент 
1TMMПЦ 1TMMПЦ 1TMMПЦ 

Tm (температура) NM (южносредноевропейски) NM (южносредноевропейски) 
Субсредноевропейски 

видове 

Om (валежи) CE (ортополибионт) CE+ (ортополибионт) Ортополибионти 

Cr 

(студоустойчивост) 
NP (ортополибионт) 

+ОP+ (стенобионт на меките 

зими) 
Ортополибионти 

Tm и h (комплексно 

разпределение на 

вида по температура 

и надм. в.) 

Предпланински Предпланински Предпланински 

Hd (влажност на 

почвата) 
Cf (мезофити) sf (ксеромезофити) Мезофити 

Tr (хранителен 

режим на почвата) 
oe (мезополитрофи) +ME (мезомегатрофи) Мезомегатрофи 

Rc (киселинност) df (алкалифилни полибионти) df (алкалифилни полибионти) алкалифилни полибионти 

Lc (осветление) GM (хипохелиофит) Gs (хипохелиофити) Хипохелиофити 

Обща оценка 41 42 43 
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6.3.2. Анализ на разпространенението на Fraxinus ornus L. и Carpinus orientalis 

Mill. и особености на тяхното поведение и взаимоотношения на територията на 

Лозенска планина от гледна точка на техните екологични особености 

 

Статистическият анализ на данните от измерванията в опитните площи показва, че 

гьстотата (броят на стъблата) на мъждряна е средно по-висока от гъстотата на източния 

габър. От Таблица 10 се вижда, че гъстотата на мъждряна в чисти насаждения е с около 25% 

по-висока от гъстотата на източния габър. Ако се сравнят по аналогичен начин и площите, в 

които двата вида се срещат едновременно, и са в междувидова конкуренция, гъстотата на 

мъждряна е по-висока с около 16%. С други думи, съотношението се запазва относително, 

но е отслабено поради това, че във всички подотдели, в които се срещат едновременно, 

мъждрянът отстъпва значително по брой на източния габър. За да бъде оценена 

достоверността на извода, че гъстотата на мъждряна е средно взето по-висока, беше 

построен по методът на Уилкоксън доверителен интервал на разликата между гъстотите на 

мъждряна и източния гъбър. Изчисленията са направени по двете най-десни колони на 

таблица 10 

 

Таблица 10. Гъстота на насажденията (или подлеса) от мъждрян и източен габър 

Землище Подотдел 

всички насаждения 

всички насаждения без 

насажденията, в които източният 

габър и мъждрянът са 

представени едновременно 

Брой дървета 

източен габър 

(бр./ha) 

Брой дървета 

мъждрян 

(бр./ha) 

Брой дървета 

източен габър 

(бр./ha) 

Брой дървета 

мъждрян 

(бр./ha) 

Габра 520a 14733  14733  

Лозен 524о 6800 2267   

Лозен 524п 29067  29067  

Габра 525 н 6533  6533  

Лозен 528м 12800  12800  

Лозен 529 г 13867  13867  

Лозен 532а 4933 1333   

Лозен 533б 11600  11600  

Лозен 533д 5333 1600   

Лозен 534и 5867 1333   

Лозен 534к 13333  13333  

Панчарево 545м  26489  26489 

Панчарево 546ж  17600  17600 

Панчарево 546и  23067  23067 

Панчарево 546н  26800  26800 

Панчарево 547д  7733  7733 

Панчарево 547и  13333  13333 

Панчарево 547н  13467  13467 

Панчарево 547т  19867  19867 

Кокаляне 548ф  15867  15867 

 средно (средна 

аритметична) 
11352 13135 14562 18247 

 Съотношение 

източен габър : 

мъждрян 

100 116 100 125 
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Доверителните граници са от 0 до 9333 броя/ха при доверителна вероятност 80%. 

Това означава, че вероятността действителното съотношение да е обратното (т.е. източния 

габър да е средно с по-голяма гъстота) може да се оцени на ниска –  10% (100 – 80 = 20 : 2 = 

10). Доверителните граници на гъстотата на източния габър са от 10633 до 20333 броя на 1 

ha, а на мъждряна са от 15400 до 21333, при доверителна вероятност 80. Както се вижда , 

двата доверителни интервала на гъстотите се припокриват широко, което не позволява да се 

направят изводи за съотношението на величините. Затова беше потърсен гореспоменатият 

доверителен интервал на разликата, който позволи категоричен извод. При стойност 10 на 

риска от непредставителност на данните изводът може да се смята за сигурен.  

Доверителните интервали и точковите оценки на гъстотата са показани на Фигура 9 

(с вертикални линии). Точковите оценки (т.е. средните стойности) са две, получени по два 

различни метода – средните аритметични и медианите по Уилкоксън, които са точкова 

оценка по непараметричния метод. 

В разглеждания случай двата вида точкови оценки се различават малко, което се 

вижда от Фигура 9. Това се дължи на факта, че разглежданата извадка не е нито голяма, нито 

много малка. Разликата между двата вида точкови оценки е случайна и би могла да бъде и в 

плюс, и в минус, и нула. От Фигура 9 също се вижда, че разликата между точковите оценки 

на гъстотите на Fraxinus ornus L. и Carpinus orientalis Mill. е доста голяма, но широчината на 

доверителния й интервал е също толкова голяма, така че долната й доверителна граница е 0 

(посочена на фигурата със стрелка). Това означава, че от наличните данни не би могло да се 

съди със сигурност за размера на тази разлика. Тъй като вероятността за отрицателна 

разлика е много малка, от данните би могло да се направи извода за посоката на разликата, 

която е в полза на мъждряна. 

 

Фигура 9. Оценка на гъстотата на насажденията респ. подлеса от източен габър и мъждрян 

 

Друга важна констатация от направеното проучване е, че източният габър 

преобладава над мъждряна като площ, в това число в насажденията, в които се среща смесен 

с мъждряна. 

За да се оценят направените изводи относно преобладанието, бяха построени 

доверителни интервали по Клопър-Пиърсън (фигура 10). Доверителните граници на 

преобладание на източният габър в смесени насаждения са от 56 до 100% при доверителна 
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вероятност 80%. Това означава, че има само 10% вероятност, въпреки настоящото 

изследване, средното участие на източния габър в смесени насаждения с мъждрян да е под 

56%. Това позволява да смятаме този извод са сигурен. 

Доверителните граници на участието на източния габър за обекта като цяло са от 

50.2% до 59.8%, при доверителна вероятност 33, т.е. 1/3. Това означава, че вероятността, 

въпреки настоящото изследване участието на източния габър в подлеса да е под 50% е не по-

голяма от 1/3. С други думи, преобладаването на мъждряна е малко вероятно. 

Анализът на данните показва, че доминирането на източния габър в подраста се 

потвърждава въпреки факта, че той средно взето изостава от мъждряна по височина. В 

средните височини на двата вида съществува една 10-процентна разлика в полза на 

мъждряна, в абсолютни числа- 0.37 m.  Доверителните граници на тази оценка са от 0.27 m  

 

Фигура 10. Оценка на площния дял на източния габър спрямо този на мъждряна в 

насажденията на територията на Лозенска mланина  

 

 

 

до 0.40 m при доверителна вероятност от 90. Това показва, че вероятността средната разлика 

да е по-малка от 30 cm в полза на мъждряна е не повече от 5, т.е. преобладанието на 

мъждряна по височина може да се смята за малко, но сигурно. 

В Таблица 11 са показани връзките на растителността от Fraxinus ornus L. и Carpinus 

orientalis Mill. с месторастенето и едификаторната растителност. В иглолистните култури 

подлесът от мъждрян и източен габър се среща по-често, отколкото на открито или в 

издънковите широколистни насаждения (в изследвания обект не беше установен подлес от 

тези видове в семенни широколистни насаждения). Tаблица 11 показва също, че източният 

габър преобладава на свежите месторастения, с автохтонна растителност от Quercus 

daleshampii Ten., Fagus sylvatica L. и Carpinus betulus L., а мъждрянът преобладава на по-

сухите месторастения, с автохтонна растителност от Quercus cerris L., Q. frainetto Ten. и 

храстови съобщества (с участието на Rosa sp., Crataegus monogyna Jacq., Cotinus coggygria 

Scop., и др.) 

Оценката на месторастенето е направена според автохтонната растителност. В 

Таблица 11 с главни букви и удебелен шрифт са означени имената на едификаторните 

видове, които говорят за сухо месторастене. Културите от бял и черен бор са отнесени 

според втория едификаторен вид в тях. В случая втория едификаторен вид се счита за 
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остатък от предишно естествено насаждение. Когато в културата няма втори едификаторен 

вид, оценката на месторастенето се приема за неопределена. 

Проучването показва, че 40% от подотделите с подлес от Carpinus orientalis Mill. и 

Fraxinus ornus L. са в иглолистни култури. За този резултат може да се определи 

доверителен интервал от 26 до 54% при доверителна вероятност 80%. От това следва, че 

действителният процент на иглолистните култури е най-вероятно 40 и е много малко 

вероятно да е под 26 - с вероятност 1/10. Същевременно провeрка в таксационните описания 

дава информация, че в околността на опитните площи, дефинирана от отделите с номера от 

520 до 550, иглолистните култури са 22 от площта (330 ха от 1500). Това показва, че 

иглолистните култури са по-силно представени в площта, заета от източен габър и мъждрян, 

отколкото в общата площ. 

 

Таблица 11. Влияние на месторастенето върху количественото участие на мъждряна и 

източния габър на територията на Лозенска планина и вида на основното 

насаждение, в което са установени. 

подотдел 

източен 

габър, 

брой 

стъбла на 

1 hа 

мъждрян, 

брой 

стъбла на 

1 hа 

оценка на 

местора-

стенето, 

0 -свежо, 

1 - сухо 

главен 

едифика-

торен вид 

втори 

едифика-

торен вид 

доминира 

източният 

габър, 

1 – да, 

0 – не 

доминира 

мъждрян, 

1 – да, 

0 – не 

520a 14733  0 Q. daleshampii  Q. CERRIS 1 0 

524 о 6800 2267  P. nigra   1 0 

524п 29067  0 Q. daleshampii  C. betulus  1 0 

525 н 6533  0 Q. daleshampii   1 0 

528м 12800  1 Q. CERRIS  Q.daleshampii  1 0 

529 г 13867  0 Q. daleshampii   1 0 

532а 4933 1333 0 F. sylvatica  Q. daleshampii  1 0 

533б 11600  1 J. COMMUNIS  P. sylvestris  1 0 

533д 5333 1600 0 F. sylvatica  C. betulus  1 0 

534и 5867 1333 0 P. nigra  Q.dalechampii  1 0 

534 к 13333  1 P. SPINOSA R. CANINA  1 0 

545м  26489 1 Q. CERRIS  
Q. FRAINETTO 

R. CANINA  
0 1 

546ж  17600 0 Q. daleshampii  Q. cerris  0 1 

546и  23067 0 Q. daleshampii  Q. cerris  0 1 

546н  26800 1 P. nigra Q. CERRIS  0 1 

547д  7733 1 P. sylvestris  Q. CERRIS  0 1 

547и  13333 0 C. betulus   0 1 

547н  13467  P. nigra   0 1 

547 т  19867  P. sylvestris  0 1 

548ф  15867 1 P. sylvestris  
L. VULGARE 

R. CANINA  
0 1 

 

От опитните площи, доминирани от източния габър,70 са на свежи месторастения, а 

57 от опитните площи на мъждряна са на сухи месторастения. Доверителните интервали за 

тези оценки (Фигура 11), получени по Клопър-Пиърсън, са съответно: за източният габър, 51 

до 89% с доверителна вероятност 80%, и за мъждряна 49 до 65% с доверителна вероятност 

33%. Това показва, че вероятността свежите месторастения да не доминират в насажденията 

от източен габър (т.е. участието им да е под 50%) е 1/10, а вероятността сухите 

месторастения да не доминират в насажденията от мъждрян е 1/3. По такъв начин връзката 
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на източния габър със свежите месторастения изглежда несъмнена, а на мъждряна със 

сухите – много вероятна. 

Източният габър е разположен средно на около 76 m по-високо от мъждряна, в 

насаждения със склопеност, по-висока с 03 и на наклон, по-малък средно с 1°. В процентно 

изражение разликите не са големи – 10% при наклона и по-малко при другите величини. По 

Уилкоксън доверителният интервал на разликата в надморската височина е от 50 до 100 m, 

при доверителна вероятност 90. Това означава, че вероятността тази разлика да е по-малка 

от 50 m, е 1/20, т.е. това, че източният габър е разположен на малко по-високо от мъждряна, 

може да се смята за сигурно. Доверителният интервал за разликата на пълнотите е от 0 до 

0,1, с доверителна вероятност 90%. Това отново показва, че източният габър със сигурност е 

разположен в насаждения със средно взето малко по-висока пълнота, но разликата в 

пълнотите е незначителна. 

 

Фигура 11. Предпочитания на източния габър (Carpinus orientalis Mill.) и мъждряна 

(Fraxinus ornus L.) към определени месторастения на територията на Лозенска 
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Доверителният интервал, на наклона е от -7° до +4° при доверителна вероятност 

90%, като значност на разликата се постига чак при доверителна вероятност 20%. Това 

показва, че данните са малко, за да се определи точно разликата в средния наклон, но тя във 

всеки случай не е голяма. 

В резултат на проведения анализ на разпространението на популациите на Carpinus 

orientalis Mill. и Fraxinus ornus L. и специфичните взаимоотнешения между тях могат да 

бъдат направени следните препоръки: 

Да се провеждат по-стриктно отгледните в боровите култури и насажденията от 

зимен дъб, цер, благун и космат дъб с оглед ограничаване покритието на подлеса от източен 

габър и мъждрян и увеличаване на подраста от автохтонни видове.  

Да бъдат взети предвид установените на територията на Лозенска планина 

поведенчески особености на източния габър и мъждряна при индикиране етапите на 

сукцесия в горските съобщества и използването им за залесяване на нелесопригодни площи. 
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VII. Изводи  

Географското положение и комплексът от климатични, орографски и едафични 

условия са причина за значителното флористично разнообразие на Лозенска планина, където 

при настоящето проучнате са установени 823 вида и 38 подвида, принадлежащи към 406 

рода и 91 семейства висши растения. Лозенска планина заема само 0,07% от територията на 

страната, но там са концентрирани повече от 1/5 от видовете, 1/3 от родовете и повече от 

половината от семействата от висшата флора на България.  

Участието на основните таксономични групи (семейства, видове и родове), както и 

разпределението на жизнените форми в биологичния спектър на флората на Лозенска 

планина са близки до съотношенията установени за българската флора и флорите на други 

наши планини с подобна физико-географска характеристика.  

Флористичният състав на планината е запазил до голяма степен своята автохтонност 

въпреки наличието на висок процент антропофити и апофити (общо 39,4%) и появата на 

инвазивни чужди видове.  

Фитогеографският спектър на флората на Лозенска планина може да бъде дефиниран 

като средноевропейски с медитеранско (в широк смисъл) влияние тъй - като върху 

силикатни терени в северната част са разпространени горски съобщества от 

средноевропейски характер съставени от Fagus sylvatica L., Quercus dalechampii Ten., 

Carpinus orientalis Mill. и добре развита тревна покривка от сциофилни видове. От друга 

страна наличието на варовити терени при посочените фитогеографски условия обуславя 

присъствието на редица видове със средиземноморско и субсредиземноморско 

разпространение.  

Флорният комплекс е представен от малък брой ендемични (12 вида, 1,5%) и 

субендемични видове (15 вида, 1,8%) при отсъствието на локални ендемити, което показва 

младата възраст на флората. Доказателство за нейния първичен характер е броят на 

установените реликтни видове (56 вида, 6,8 %). 

В резултат на продължителното обезлесяване на планината в историческо време 

тревният ендемичен флорен елемент е слабо развит и присъствието на повечето видове от 

малобройния флорен комплекс се дължи най-вероятно на миграции, след освобождаване на 

варовитите склонове с южно изложение от дъбово-габъровите съобщества.  

В резултат на проведения анализ на флората на Лозенска планина се потвърждава 

нейния преходен характер между Ихтиманска Средна гора от една страна и Витоша от 

друга, изразен в спецификата на отделните й дялове. 

За своята сравнително малка площ и ниска надморска височина Лозенска планина 

притежава значително видово богатство от лечебни растения (38,7% от флората на 

планината и 45,8% от видовете включени в ЗЛР). 

Консервационно значимият статус на флората на планината е представен от 31 вида 

(3,5%), от които 2 с категория „застрашен” (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Geranium 

bohemicum L.), 4- с категория „уязвим” (Atropa bella-donna L., Anacamptis pyramidalis (L.) 

Rich., Orchis ustulata L., O. laxiflora Lam. subsp. elegans (Heuffel) Soó), 1- „почти застрашен” 

(Pedicularis leucodon Griseb.) и 1 - „слабо засегнат“, за чиито находища е необходимо да 

бъдат предприети съответни природо-охранителни мерки. 

Естествената дендрофлора на Лозенска планина съставлява 31% от тази на България, 

което се дължи главно на ниската надморска височина и липсата на рефугиални 

месторастения, каквито се срещат във високите ни планини.  

Разпределението на автохтонните и алохтонните видове от дендрофлората на 

Лозенска планина е аналогично с това на дендрофлората на България, както по 

съотношението между броя представители на покритосеменни и голосемeнни растения, така 
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и по броя на доминиращите семейства. В дендрофлората на Лозенска планина доминират 

дървесните видове от първа величина и ниските храсти като преобладават 

субсредиземноморските, европейско-средиземноморските и европейско-азиатските. 

Наблюдава се доминиране на термофитите, мезотермите и микротермите от планинския 

център и превес на стационарните видове над подвижните. 

По отношение на фактора топлина, на територията на Лозенска планина 

преобладават видовете от южносредноевропейската екологична група, чиито представители 

попадат в диапазаона между суббореален среднопланински и субсредиземноморски 

термоклиматичен режим. 

По отношение на омбро- и криоклиматичният фактори прeобладават 

ортополибионтите с предпочитания в диапазона между мезоаридния (от -400 mm/год до -800 

mm/ год.) до хумидния валежни режими (от 400 mm/год до 800 mm/ год.)  и от твърде сурови 

зими (tср.мес. от -16 До-24) до топли зими (t ср.мес. от 0 до +8). 

По отношение на хранителният режим на почвата преобладават мезомегатрофите (в 

диапазона от недостатъчно богати почви до много богати и слабо засолени почви). 

По отношение на водния режим на почвата преобладават мезофитите (с 

предпочитания в диапазона между ливадно-степен и влажен горско-ливаден тип режим). 

По отношение на фактора киселинност на почвата, преобладава групата на 

алкалифилните полибионти (с предпочитания между слабо кисели и алкални почви). 

По отношение на режима на осветление, преобладава групата на хипохелиофитите (с 

предпочитание в диапазона между открити пространства и сенчести гори). 

Екологично най-съвместими от преобладаващите в състава на дендрофлората на 

планината са видовете Carpinus orientalis Mill., Fraxinus ornus L. Quercus cerris L. и Quercus 

frainetto Ten. От двата основни дървесни вида Pinus nigra Arnold и Pinus sylvestris L., 

използвани за реконструкция, черният бор е по-приспособим към екологичните условия на 

Лозенска планината и по-подходящ за залесяване.   

Вследствие на регулярното прилагане на подходящи лесовъдски системи на 

територията на Лозенска планина на настоящия етап не бяха установени насаждения от 

източен габър и мъждрян в лесопригодните площи (с изключение на малки петна от източен 

габър в подножието на вх. Лалина могила и вилна зона Пешуница). Двата вида показват на 

места засилено присъствие във втория етаж на горите от цер, зимен дъб, габър и бук. 

Източният габър показва тенденция да измества мъждряна и това личи от 

преобладаването му на по-добри месторастения и в смесени насаждения. Конкурентните му 

предимства вероятно не са свързани с растежа и прираста и поради това причините трябва да 

се търсят в други фактори на оцеляване и разпространение. 

Мъждрянът и източният габър се настаняват с предимство в иглолистните култури, 

отколкото в издънковите насаждения.  

Съобществата на източният габър са разположени на сравнително по-висока 

надморска височина от тези на мъждряна, въпреки че се припокриват в значителна степен. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Научни приноси 

1. При настоящето проучване са установени 12 нови вида за флористичен район Средна 

гора към който се отнася Лозенска планина - Consolida hispanica (Costa) Greuter & Burdet 

subsp. phrygia (Boiss.) Koz & Ancev; Arabis hornungiana Schur., Sanguisorba officinalis L.; 

Thymus comptus Friv., Galium glaucum L., Orobanche caryophyllaceae Sm., Smyrnium 

perfoliatum L.; Euphorbia oblongata Griseb.; Linum nervosum Waldst. & Kit., L. bienne Mill.; 

Ornithogalum sphaerocarpum A. Kern.; Iris pseudacorus L.  

2. Установени са 2 вида нови за Лозенска планина – Juniperus oxycedrus L., Filipendula 

ulmaria (L.) Maxim., а 3 вида - Pedicularis leucodon Griseb., Cardamine impatiens L. и Sorbus 

graeca (Spach) Kotschy  са потвърдени за флората на планината . 

3. Допълнен е съставът на лечебните растения, разпространени на територията на планината 

със 186 вида. 

4. Потвърждава се флористичната принадлежност на Лозенска планина към флористичен 

район Средна гора. 

5. Извършена е за първи път инвентаризация на дендрофлората и таксономична и 

фитогеографска характеристика на състава от дървесни и храстови видове на територията на 

Лозенска планина. 

6. Направен е за първи път анализ на дендрофлората на Лозенска планина на базата на 

частични (по отношение режима на един екологичен фактор) и комплексни (по отношение 

режима на повече от един екологични фактора) екологични изисквания на видовете. 

7. Потвърждава се настаняването на съобщества от източен габър предимно на мястото на 

гори от зимен дъб, габър и бук на територията на планината. 

8. Установява се, че на територията на Лозенска планина източния габър измества 

мъждряна към по-сухите месторастения, но като вид на крайния сукцесионен ред си запазва 

най-ксерофитните терени (ерозирали, припечни склонове). 

 

Научно-приложни приноси 

1. Определени са местата с най-голяма концентрация на редки, застрашени и ендемични 

видове. 

2. Установени са видовете, представляващи потенциална заплаха за опазване на 

естественото биологично разнообразие и тяхното разпространение. 

3. Направени са препоръки за опазване на флористичното разнообразие и са препоръчани 

мерки за устойчивото ползване на растителните ресурси. 

4. Извършено е подреждане на едификаторните видове съобразно тяхната конвертабилност 

по отношение на комплекса от екологични режими и фитогеографски характеристики.  

5. Предложени са мерки за поддържане устойчивостта на формациите на някои 

едификаторни видове и насоки за планирането на подходящи лесовъдски системи. 

6. Отбелязани са по-голямата част от локалитетите на популациите от източен габър и 

мъждрян на територията на Лозенска планина. 

7. Предложена е подобрена методика за оценка на приспособимостта на едификаторните 

видове на коренните горски съобщества към условията на планината, което представлява и 

методичен принос. 
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   (Summary) 

 

The purpose of this study is to characterize the vascular flora of Lozen mountain, focusing 

on dendroflora including some aggressive edificator species in indigenous forest formations, and 

predict possible changes in the composition and quantitative share of these species. The study is 

new for  the territory of the mountain, part of which (1294,4 ha) is included in NATURA 2000 and 

its results will be a basis for assessing the status and potential of the ecosystems. 

Lozen mountain is part of Sredna gora floristic region. It is situated in Southwest Bulgaria 

close to Sofia and covers an area of 80 sq.km. The highest point is peak Popov del (1190 m a.s.l.).  

Variety of rocks are revealed on the slopes of the mountain: sandstone mainly on the norhtern 

slopes and metamorphyc rocks on the southern slopes. Limestones and dolomites form a part of the 

ridge of the mountain peak Bachul, Rakovica mound, Lalina mogila and Polovrak. The 

predominant soil types in the mountain are Chromic Cambisols and Humic Cambisols. The climate 

is characterized by relatively mild winters, low annual temperature amplitudes and two periods of 

maximum rainfall over the year. 

The principles and the methological approach of the flora survey and the analysis of the 

dendroflora of Lozenska Mountain follow the generally accepted practice in foreign and Bulgarian 

literary sources (Kamelin, 1973, Tolmachov, 1970, 1986, Schmidt, 1980, Novosad, 1992 etc.). The 

investigations were carried out in the period 2002-2017 in different seasons. Bryophytes are not 

included in the floristic inventories. The analysis of dendroflora is based on the studies by Pinto & 

Gégout (2005), according to which the use of the environmental indices allows to estimate the 

range of the "niche" of tree species in large areas according to main ecological factors. To study the 

dynamics of growth and dendrobiometric changes in the investigated aggressive species from the 

understorey (Carpinus orientalis Mill. and Fraxinus ornus L.) in the territory of Lozenska 

Mountain, 71 sample plots with a surface of 100 m2 have been set. For statistical evaluation of the 

collected data, nonparametric methods were used - the tests of Clopper-Pearson, Mann-Whitney 

and Wilcoxon. The plantations comprising the two aggressive edificator species from the 

understorey are compared to: dominant height, density, mean number of stems of Eastern 

hornbeam in tuffs and preferences to certain habitats.  

As a result of the study, the following more important conclusions can be drawn: 

The geographic location and the complex of climatic, orographic and edaphic conditions 

are the reason for the significant floristic diversity of Lozen Mountain, where 823 species and 38 

subspecies belonging to 406 genera and 91 families of higher plants are found in the present study. 

Lozen Mountain occupies only 0.07% of the territory of the country, but there are situated more 

than 1/5 of the species, 1/3 of the genera and more than half of the families of the high flora of 

Bulgaria. 

The floristic composition of the mountain has largely preserved its autochthonity despite 

the presence of a high percentage of anthropophytes and apophytes (a total of 39.4%) and the 

appearance of invasive alien species. 

The phytogeographical spectrum of the Lozen Mountain flora can be defined as a medium 

European with a Mediterranean influense. 

The floristic complex is represented by a small number of endemic (12 species, 1.5%) and 

subendemic species (15 species, 1.8%) in the absence of local endemics, indicating the young age 
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of the flora. Evidence of its primary character is the low number of relic species found (56 species, 

6.8%). 

As a result of the analysis of the flora of Lozen Mountain, the transitional nature between 

Ihtiman Sredna Gora on one side and Vitosha on the other is confirmed, as reflected in the 

specificity of its individual parts. 

Due to its relatively small area and relatively low altitude, Lozen Mountain has a 

significant number of medicinal plants (38.7% of the flora of the mountain and 45.8% of the 

species included in the LDP). 

The conservation status of the mountain flora is represented by 31 species (3.5%), 2 of 

which are classified as endangered (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Geranium bohemicum L.) and 

4 are vulnerable (Atropa bella-donna L., Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Orchis ustulata L., 

and Orchis laxiflora Lam subsp. elegans (Heuffel) Soo). 

The natural dendroflora of Lozenska Mountain constitutes 31% of Bulgarian dendroflora. 

With regard to the individual ecological factors in the dendroflora of the mountain, the following 

ecological groups predominate: orthopolibionts, mesomegatrophs, mesophytes, alkaline 

polyphytes, hypoheliophytes and species of the southern European thermo-ecological group.  

Ecologically most compatible to all edificators are Carpinus orientalis Mill., Fraxinus 

ornus L., Quercus cerris L. and Q. frainetto Ten. Between the two major tree species Pinus nigra 

Arn. and P. sylvestris L., used for reconstruction, the first one is more adaptable to the ecological 

conditions of Lozen Mountain and more suitable for afforestation. 

Carpinus orientalis Mill. tends to shift Fraxinus ornus L., and this is evident of hornbeam’s 

predominance on better habitats and mixed plantations. Both species took advantageously 

territories in coniferous plantations rather than in natural forest communities. 
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