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Въведение

Бялата мура (Pinus peuce) и черната мура (Pinus heldreichii) са

терциерни реликти с много ограничено разпространение в Европа.

Горите от бяла мура и черна мура са местообитания с висока

природозащитна стойност. И двата типа гори са включени в

Директива 92/43/ЕЕС и Закона за биологичното разнообразие

(Приложение № 1), където са с код 95A0 „Гори от бяла и черна мура“

(“High oro-Mediterranean pine forests”).

Наред с високата си природозащитна стойност, горите от бяла и

черна мура имат важно значение за икономиката на страната – за

развитието на туризма и с потенциала си на рекреационен природен

ресурс.

Значителна част от естествените гори от бяла мура се намират на

територията на националните ни паркове „Пирин“, „Рила“ и

„Централен Балкан“, а от черна мура са почти изцяло в НП „Пирин“

и резервата „Али ботуш“ в Славянка.



Цели и хипотези

Цел на проекта е осигуряване на съвременна научна основа за

оценка и устойчиво управление на ендемични реликтни иглолистни

съобщества в България чрез прилагане на интегративен подход.

Работната хипотеза е, че съобществата от черна мура и бяла мура

в България съдържат значително по-богато биоразнообразие от

гъбни, растителни и животински видове, отколкото е известно

понастоящем, включително и такива, които са специфични за тези

съобщества. Това разнообразие се нуждае от оценка и анализ за да

могат да се изработят препоръки за устойчиво ползване на

недървесинните ресурси (ядливи видове гъби, лечебни растения и

др.), както и за ефективното използване на тези съобщества за

различни видове туризъм и като ценен рекреационен природен

ресурс.



Подходи за постигане на изследователските цели

За постигане на целта са поставени следните задачи:

• Изготвяне на основни лесовъдски и таксационни

характеристики на насажденията от бяла мура (Pinus peuce) и

черна мура (Pinus heldreichii) в България;

• Изследване на биологичното разнообразие в проучваните

насаждения, на основата на моделни групи гъби и животни;

• Изработване на флористична характеристика и анализ на

изследваните съобщества, на базата на данните от

наблюдаваните площадки в естествени и изкуствени

насаждения;

• Оценка на здравословното състояние на съобществата от бяла

мура и черна мура;

• Сравнителен анализ на видовия състав, структурата и

здравословното състояние на естествени и изкуствени

насаждения от бяла мура и черна мура;

• Оценка на значими екосистемни услуги от съобществата на

бяла мура и черна мура и възможности за устойчиво ползване.



№ Име на ПП Район Географски 

координати

Надморска

височина, m

Вид Произход

1 Паничище Рила 42,227959N; 

23,334463E

1948 Pinuas peuce естествен

2 Мальовица Рила 42,209410N; 

23,388918E

1760 Pinuas peuce естествен

3 Трещеник Рила 42,082302N; 

23,619414E

1915 Pinuas peuce естествен

4 Вихрен Пирин 41,766296N; 

23,422741E

1969 Pinuas peuce естествен

5 Тодорка Пирин 41,769944N; 

23,447731E

1993 Pinuas peuce естествен

6 Бъндерица Пирин 41,767160N; 

23,423610E

1876 Pinus 

heldreichii

естествен

7 Байови дупки Пирин 41,824998N; 

23,377166E

1716 Pinus 

heldreichii

естествен

8 Гоцев връх Славянка 41,393248N; 

23,610875E

1840 Pinus 

heldreichii

естествен

9 Марина ливада Славянка 41,402069N; 

23,611540E

1636 Pinus 

heldreichii

естествен

10 Голи връх Витоша 42,347934N; 

23,292395E

1814 Pinuas peuce изкуствен

11 Петрохан Западна Стара 

планина

43,114110N; 

23,133355E

1472 Pinuas peuce изкуствен

12 Виден Конявска планина 42,347934N; 

23,837765E

1479 Pinus 

heldreichii

изкуствен

Избор на опитни обекти



Пирин (х. Вихрен), Pinus peuce, 2020 г.



Рила (м. Трещеник), Pinus peuce, 2020 г.



Славянка (м. Марина поляна), Pinus heldreichii, 2020 г.
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