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ВЪВЕДЕНИЕ

 ЕКОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА FRAXINUS ORNUS L.
 дърво от II величина

 субсредиземноморски вид

 светлолюбив (Вакарелов, 1991), толерантен към засушаване (C. 
Yücedağ, A.U. Şen, 2010, Constandache et al., 2002)

 толерантен е към атмосферното замърсяване (Huxley, 1992). 

 невзискателен към почвата вид; расте основно върху варовити почви, 
в южните райони и върху силикатни субстрати (Boshier, D. et Al, 2005)

 обитава храсталачните и нискостъблени топлолюбиви формации 
(Делков, 1988)

 постоянен участник в състава на ксеротермните дъбови гори (Кочев, 
1969)

 има бърз растеж в млада възраст (Boshier, D. et Al, 2005)

 висока екологична пластичност (Caudullo, G., de Rigo, D., 2016)

2



ВЪВЕДЕНИЕ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА FRAXINUS ORNUS L.
В сравнение с другите два европейски ясена (Fraxinus excelsior и

Fraxinus angustifolia), мъждрянът има най-малък обхват.

 В Европа: от южна Чехия на север, до южна централна Европа и
Турция, от 0 до 1600м надм.вис. (Karpatı, 1970; Franco and Afonso,
1976; Kostova, 2001)

 В България: широко разпространен по сухите и каменисти места в
предпланинските и долните планински райони до към 1200м
надм.вис.
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ВЪВЕДЕНИЕ
 ЗНАЧЕНИЕ НА FRAXINUS ORNUS L.

 дървесината се употребява за направа на дръжки на чукове, 
кирки, лопати, за бастуни и др. (Чернявски, П. et Al., 1959, 
Делков, Н., 1988)

 гориво  (Boshier, D. et Al, 2005)
 листата се използват за храна на добитъка
 дава изобилен цветен прашец за пчелите
 листата и кората му се употребяват в медицината
 декоративно растение за градска среда (Вакарелов, 1991)
 засаждане върху ерозирали и застрашени от сваличища 

терени (Greavu and Mănescu 2001, Mănescu 2002, 
Constandache et al. 2002, Vlasin et al. 2013)

 подходящ за райони с продължително засушаване
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ЦЕЛ

 Да извърши инвентаризация на направените 
до момента проучвания (в т.ч. и направените 
собствени проучвания) на растителните 
съобществата с доминиращо участие на 
мъждрян в България и Европа. 

 ОБОСНОВКА НА ЦЕЛТА

Информацията за тези фитоценози ще бъде от 
полза за по-широкото използване на вида в 
лесовъдската практика у нас.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

 Преглед на литературни източници,
свързани с участието на мъждряна (Fraxinus
ornus L.) като доминантен и диагностичен
вид за определени растителни съобщества.

 Резултати от собствени проучвания и
публикации.
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ПРОУЧВАНИЯ НА СЪОБЩЕСТВАТА С УЧАСТИЕ 
НА МЪЖДРЯН В ЕВРОПА

 СЪРБИЯ (Bankovid, 2009):

 мъждрянът взима ключово участие като често срещан спътник на едификатора цер 
Quercus cerris L. в най-широко разпространените в страната церовите гори.

 дъбови гори примесени с мъждрян

 смесени гори от благун и цер с мъждрян на сухи месторастения

 гори от мъждрян и космат дъб                      гори от габър, мъждрян и люляк

 гори от габър и мъждрян                                гори от келяв габър, габър и мъждрян

 гори от бук и мъждрян

 ТУРЦИЯ (C. Yücedağ, A.U. Şen, 2010):

 мъждрянът е широко распространен, но участието на отделни индивиди е разпокъсано. 
Най-често се среща във формации с Quercus infectoria Oliv. Subsp. boissieri (Reuter) 
O.Schwarz, Cercis siliquastrum L., Fontanesia phillyreoides L., Q. coccifera L., Pistecia
terebintus L., Olea europea var. sylvestris (Miller) Lehr., Erica manupuliflora Salisb., Cotinus
coggygria L., Spartium junceum L., Vitex agnus-castus L. 

• Рядко рядко образува единични или смесени насаждения в малки групи заедно с 
Fraxinus excelsior L., Quercus cerris L. , Cedrus libani A. Rich, Pinus nigra subsp. pallasiana
(Lamb.) Holmboe, Paliurus spina-christii L., Crateagus sp., Berberis vulgaris L.
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 В Гърция: 
(Bergmeier Е., Dimopoulos P., 2001) 
мъждрянът е характерен участник 
в буковите гори, разположени на 
сравнително топли и сухи 
месторастения. 
Участва в съобщества с бук, воден 
габър, тис и българска ела. 
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 В Унгария: (Csontos, P., 2001). 
По южните варовити склонове 
мъждрянът кодоминира с косматия дъб 
във втория му етаж.
Мъждрянът участва и като спонтанно 
появяващ се вид в сукцесионно 
местообитание от черен бор (Pinus nigra
Arnold.) във втория му етаж или в 
храстовия.



 Италия: (Allegrezza M. et Al., 2019). 
 в дъбовите гори, доминирани от космат дъб, мъждрянът, 

заедно с церът, полския клен, водния габър и/или каменния 
дъб са съпътстващи видове.

 В централна и южна Италия, мъждрянът участва в няколко 
асоциации с Бяла акация.

 мъждряна е характерен вид за церо-космат дъбовите 
формации, заедно с маклена (Acer monspessulanum).  

 Австрия: (Wallnöfer, S., Hotter, М., 2008)
 мъждрянът участва в смесените благунови гори, в асоциации 

с воден габър или в смесени дъбови гори.

 Португалия:
 В португалските дъбови гори с едификатор Quercus faginea, 

мъждрянът участва в състава, заедно с полския клен Acer 
campestre и макленa Acer monspessulanum. 

9



ПРОУЧВАНИЯ НА СЪОБЩЕСТВАТА С УЧАСТИЕ 
НА МЪЖДРЯН В БЪЛГАРИЯ

В проучване и картиране на територията на страната, Бондев (1991) определя редица
съобщества с по-значимо участие на Fraxinus ornus:

 Мъждрянът е едификатор:
 Гори от мъждрян (Fraxineta orni), на места примесени с келяв габър (Carpinus orientalis

Mill.)
 Мъждрянът участва в изграждането на дървостоя:
 Смесени гори от цер (Quercus cerris L.) и келяв габър ( Carpinus orientalis Mill.) на места и 

с мъждрян (Fraxinus ornus L.)
 Гори от благун (Querceta frainetti)
 Смесени гори от благун (Quercus frainetto Ten.), граница (Q. pubescens Willd.) и 

виргилиев дъб (Q. virgiliana (Ten.) Ten.)
 Гори от маклен (Acereta monspessulani), примесени предимно с мъждрян (Fraxinus ornus

L.) или с келяв габър (Carpinus orientalis Mill.), на места възникнали вторично и др.
 Мъждрянът е съдоминант:
 Гори от маклен (Acereta monspessulani), примесени предимно с мъждрян (Fraxinus ornus

L.) или с келяв габър (Carpinus orientalis Mill.), на места възникнали вторично 
 Смесени гори от гранкца (Quercus pubescens Willd.), виргилиев дъб (Q. virgiliana (Ten.) 

Ten.), сребролистна липа (Tilia tomentosa Moench.) и мъждрян (Fraxinus ornus L.)
 Мъждрянът участва в изграждането на горските фитоценози:
 Гори и храсталаци от келяв габър (Carpineta orientalis)
 Смесени гори от цер (Quercus cerris L.), граница (Q.pubescens Willd.) и виргилиев дъб (Q. 

virgiliana (Ten.) Ten.) и др.
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В “Червена книга на Република България”, Том III – природни местообитания, 
колектив от автори определят редица местообитания с по-значимо участие на 
мъждрян:

 като доминиращ вид:
Пионерни термофилни тревни съобщества на варовити скалисти и каменисти места
Черноморски облесени дюни
 като съдоминант:
Гори от воден габър (Ostrya carpinifolia)
Гори от дървовидна хвойна (Juniperus excelsa)
 като характеризиращ за местообитанието таксон:
Балкански псевдомаквиси
Гори и храсталаци от полски бряст (Ulmus minor)
Гори от маклен (Acer monspessulanum)
Гори от сребролистна липа (Tilia tomentosa)
Гори от черен бор (Pinus nigra subsp. pallasiana)
Лесостепни гори от цер (Quercus cerris)
Мизийски смесени термофилни дъбови гори и др.
участва в храстовия етаж:
Калцифилни гори от обикновен бук (Fagus sylvatica)
Субконтинентални петрофитни степи
Храсталаци от казашка хвойна (Juniperus sabina) и др.



РЕЗУЛТАТИ
Съобщества с участието на мъждрян (Fraxinus ornus L.) като 

характеризиращ вид в Европа:
 асоциации:
 Quercetum cerris ornetosum
 Orno-Polyquercetum
 Orno-Quercetum frainettocerris
 Orno-Quercetum virgilianae
 Fraxineto-Carpinetum syringetum
 Fraxineto-Carpinetum
 OrnoQuercetum petraeae
 Lathyro alpestris-Fagetum sylvaticae
 Rubio peregrinae–Robinietum pseudoacaciae
 Cotino-Quercetum pubescentis
 съюзи:
 Ostryo-Fagenion
 Fraxino orni-Quercion ilicis
 Lauro nobilis–Robinion pseudoacaciae all. nova hoc loco
 разред:
 Quercetalia pubescenti-petraeae
 класове:
 Querco-Fagetea 12



РЕЗУЛТАТИ
Съобщества с участието на мъждрян (Fraxinus ornus L.) като 
характеризиращ вид в България:

 асоциации:
 Quercetum frainetto-cerris,
 Achilleo clypeolatae-Juniperetum excelsae
 Castanetum sativaе (macedonicum)
 Cotino-Quercetum cerris
 Genisto lidiae-Quercetum pubescenstis
 Quercetum frainetto-cerris moesiacum
 Carpino-Fagetum
 Gаlio-Carpinetum betuli

 съюзи:
 Carpinion orientalis
 Junipero excelsae-Quercion pubescentis
 Ramondion nataliae
 Orno-Pinenion pallasianae
 Seslerio latifoliae-Pinetum nigrae

 съюзи:
 Quercion frainetto
 Alysso-Sedion albi
 Pruno tenellae-Syringion
 Syringo-Carpinion orientalis

 разред:
 Fraxino orni-Cotinetalia
 Acereta monspessulani
 Quercetalia pubescentis
 Festucetalia valesiacae
 Fagetalia sylvaticae
 Festucetalia valesiaceae
 Thero-Brachypodietea

 клас:
 Festuco-Brometea
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На  базата на собствено проучване, проведено на територията на гр. София – планините 
Витоша, Стара планина, Лозенска планина и Плана през 2020 г., бяха установени следните 
съобщества с участие на мъждрян:

съюз Quercion petraeae (Zolyomi et Jakucs in Soo, 1963) и съюз Quercion confertae Horvat 1958 с 
асоциацията Quercetum frainetto-cerris Rudski 1949.



ИЗВОДИ

В резултат на обзорното проучване са установени 
следните съобщества с по-значимо участие на мъждрян:

 В България – 8 асоциации, 11 съюза, 7 разреда и 1 клас.
 В Европа – 10 асоциации, 3 съюза, 1 разред и 1 клас.

Наблюдават се два типа съобщества:
Дървесни съобщества с участие на мъждрян:

 съдоминант в първия етаж в дъбовите гори
 в подлеса 
 в култури от черен бор

 Храстови съобщества на ерозирали терени с 
доминиращо участие на мъждрян.
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