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Основната цел на настоящия научен пилотен проект е проучване на видовото 

разнообразие и ресурси от медоносни (включително лечебни) растения във 

флористичен район Западна Стара планина, България и опрашващата ги пчелна 

фауна, с цел опознаване, опазване, подпомагане и благоприятно развитие на 

екосистемите и хората!  
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Обосновка на проекта 

В днешно време сме изправени пред един твърде сериозен и все повече 

задълбочаващ се проблем засягащ човечеството, а именно изчезването на пчелите и други 

опрашители. Опрашителите са предимно насекоми – диви и питомни пчели, пеперуди, 

молци, мухи и др., които се хранят с полен и нектар произвеждан от цветовете на 

растенията. За да задоволи хранителните си нужди всеки опрашител обхожда много 

цветове, като пренася полена на тичинките до плодниците на други цветове на растения и 

по този начин осъществява опрашване, което позволява размножването на растенията.   

Опрашителите са функционална екологична група, която е изключително важна за 

биологично разнообразието на природата и за разнообразието на нашата трапеза. Днес, от 

хранителните продукти, които човечеството консумира, 30% са директни продукти 

достигащи до нас благодарение на опрашването (IPBES, 2016). Също така зависими от 

опрашването са фуражи и храни използвани при отглеждането на селскостопански 

животни. Около 90% от всички диви растения съществуват благодарение на опрашващите 

насекоми и около 10% от културните растения (IPBES, 2016). Икономическата стойност на 

„опрашвателните услуги“ в световен мащаб, предоставени от пчели, достига до 235 - 577 

млрд. евро (IPBES, 2016). 

За съжаление, в настоящия момент, пчелите и други опрашители научно доказано 

намаляват и изчезват вследствие на редица фактори, сред които: антропогенно въздействие, 

промяна на състоянието на територии, климатични промени, болести и неприятели и др. 

През последните десетилетия демографският ръст на Земята бележи изключителен растеж, 

което води до повишаване на нуждите от територии и ресурси за урбанизацията (United 

Nations, 2014). С огромните промени в състоянието на териториите се наблюдава 

изключително фрагментиране и голяма загуба на природни местообитания и екосистеми. В 

същото време в отговор на хранителните потребности на човечеството, се наблюдава 

интензификация на индустриалното земеделие, съпътствано от отглеждане на монокултури 

и използване на различни синтетични химически материали при тяхното отглеждане, напр. 

синтетични торове, пестициди, инсектициди и неоникотиноиди, които са с неблагоприятен 

или летален ефект за голяма част от опрашителите, сред които пчелите. Това неминуемо 



   
води до загуба на различни видове от флората и фауната, като силно негативни тенденции 

се наблюдават при по-неприспособимите и уязвими видове. Такива са част от 

опрашителите, сред които спада и медоносната пчела (Apis mellifera L.). Данни от наскоро 

извършени научни изследвания показват, че загубата на популации на пчелните семейства 

на медоносната пчела достигат до 53% в Европа (Greenpeace, 2013). В отговор на това се 

прилагат или предстои да се прилагат програми и мерки за опазване на опрашителите в 

Европейския Съюз (ЕС), тъй като пчелите са стратегически ресурс, както за всяка нация, 

така и за цялата човешка раса.   

Основни заплахи за медоносната флора са: глобалните промени на климата водещи 

до повишаване на средната годишна температура и намаляване на валежите, като резултат 

от това са промени в местообитанията на медоносни растителни видове и намаляване 

процентното им участие. Нарушаването и унищожаването на природни местообитания при 

строежа на  фотоволтаици и инфраструктура, което превръщат ливади и пасища в мъртви 

площи. Прекомерното събиране на фитомаса, когато медоносните растения са също така 

лечебни. Промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земите - разораване 

на ливади и пасища и превръщането им в агроплощи, при което се получава фрагментиране 

и загуба на природни местообитания с участието на  медоносни видове. Свръх паша и 

утъпкване. Строежа на  ски писти, лифтове и пътища преминаващи през местообитания 

богати на медоносни растения. 

 

Цели на проекта 

• Проектът има за цел да постави основите на нов вид изследвания за страната, 

които ще подпомогнат опознаването, опазването, подпомагането и 

благоприятното развитие на медоносните растения, пчелите и дивите 

опрашители, пчеларството и хората.  

• Ще проучи кои са водещите заплахи за медоносните растения и техните 

местообитания и кои са основните заплахи за пчелите-опрашители във 

флористичен район Западна Стара планина. 



   
• Ще бъдат локализирани и картирани стопански значими растителни 

съобщества, използвани активно за пчелна паша, ще бъде определено 

видовото разнообразие на дивите и питомни пчели в района, биологията и 

поведението на пчелните семейства към медоносната флора.  

• Ще бъдат извършени поленови анализи, на базата на които ще се определи 

ботаническия произход на пчелния мед и процентното участие на отделните 

медоносни растения. Поленов анализ и пчелен мед ще бъдат използвани също 

за определяне на възможни химически замърсители на околната среда. 

Ресурсните изследвания ще осигурят реални данни за качеството и 

количеството на наличната хранителна база на пчелните семейства. 

Статистическа обработка на данните ще определи предпочитаната медоносна 

флора и наличните видове на растения и пчели в изследвания район. 

• Ще бъдат създадени образователни, научни и частни Моделни „Екологични 

Пчелни Градини” (ЕПГ) по проект „Пчелен Рай“, осъществяван от Сдружение 

„Натуралистично“, чрез събран възпроизводителен материал от видове 

растения разрешени или непротиворечащи на Закона за лечебните растения 

(2000) и Закона за биологичното разнообразие (2002).  

 

Очаквани резултати 

• Ще бъде установен видовия състав на медоносната флора – нативна, 

адвентивна и инвазивна.  

• Ще бъдат картирани стопански значимите находища с установен видов състав 

на растенията и ще бъде направена тяхна количествена оценка - ще бъдат 

оценени наличните ресурси от медоносни растения.  

• Въз основа на определянето на видовия състав на медоносните растения ще 

бъде съставена научна основа за възможностите за използването на достъпна, 

разнообразна и достатъчна паша за пчелните семейства в района, както и ще 

бъдат проучени възможностите за създаване на медоносни градини с видове 



   
от местната флора. Това ще подпомогне пчеларството и същевременно ще 

запази биологичното равновесие в района и на други места.  

• Изследването ще бъде предпоставка за опазването на биологично 

разнообразието от медоносни растения в районa. То ще доведе до спиране на 

загубата на растително разнообразие и опазване на медоносните растения, 

чиито находища са извън съществуващите защитени територии в района и са 

изложени на голям риск от унищожение.  

• Ще бъде установен видовия състав на опрашителите – диви и питомни пчели 

в района, което ще допринесе за съставянето на списък с видове пчели 

опрашители в България.  

• Ще бъдат извършени поленови анализи за установяване на ефективната 

медоносна флора в района и възможни химически замърсители на околната 

среда. 

•  Ще бъде събрана информация от пчелари в района за биологията и 

поведението на пчелните семейства, която ще допринесе за изготвяне на 

мерки за опазване и устойчиво развитие на опрашителите. 

• Създаване на насоки и мерки за опазване и регионално устойчиво развитие на 

медоносната флора и опрашителите.  

• Чрез реализирането на този пилотен проект ще стане възможно 

приобщаването на широката общественост и местните управленски структури 

към природозащитни дейности във връзка с опазването на растителното 

биологично разнообразие в това число медоносните растения и техните 

хабитати в района на изследването, както и на опрашителите, най-вече 

медоносните пчели. 

• Данните от изследването ще бъдат използвани от Министерство на околната 

среда и водите (МОСВ) при изпълнение политиката на опазване на 

биологичното разнообразие, от Регионалните инспекции по околна среда и 

водите (РИОСВ) и от общините, отговарящи за териториите на проучвания 

район с цел постигане на устойчивото ползване и опазване на медоносните 



   
растения. Те ще бъдат ползвани и от МЗХ, и местните пчелари с цел постигане 

на ефективно и ефикасно развитие на пчеларството в района.    

• Получените резултати ще бъдат представени и популяризирани по атрактивен 

начин, като промоционални, информационни и образователни материали на 

български и английски език. Резултатите ще бъдат представени и по време на 

кръгли маси на местно и национално ниво.  

 

Ползи по изпълнение на национални и международни цели за опазване на 

биологичното разнообразие 

Получените резултати от проекта ще бъдат в съответствие с национални и европейски 

политики в областта на опазване на биологично разнообразието. 

В национален план: 

1.   Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие 

2.   Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020 

В международен план: 

1.   Глобалната Стратегия За Опазване На Растенията 2020 –  

Стратегическа цел I: Познаване, документиране и оценка на растителното разнообразие; 

Стратегическа цел III: Устойчиво и справедливо ползване на растителното разнообразие; 

Стратегическа цел IV: Образоване и осведоменост относно растително разнообразие, 

популяризиране на неговата роля за осигуряване на устойчив поминък и на значението му 

за целия живот на Земята;  

2. Стратегически План За биологичното разнообразие 2011-2020 – Стратегическа цел C: 

Да се подобри състоянието на биологично разнообразието, чрез опазване на екосистемите, 

видовете и генетичното разнообразие; 

Стратегическа цел D:  Да се увеличат ползите от биологично разнообразието и 

екосистемните услуги за всички; 

3.   Протокол От Нагоя - по чл.6 - Достъп до генетични ресурси; чл.9 – Принос за опазване 

и устойчиво използване; чл.11 – Трансгранично сътрудничество; чл. 17- Мониторинг на 

използването на генетичните ресурси.  
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