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1. Увод 

 

1.1 Предназначение на оценката на количествените запаси в стопански значими 

находища. 

 

 Устойчивото ползване на лечебните растения  в съвременните условия  трябва да се 

основава на обективна оценка на качествените и най-вече на количествените характеристики 

(екслоатационни запаси и възможен годишен добив) на техните ресурси. Това е едно от 
първостепенните условия да се управлява и нормира ползването в дадена конкретна 

територия, да се оцени стопанската перспективност на ресурсите и да се определят 

природозащитните мерки. Теренната оценка на продуктивността и запасите на лечебните 

растения  е основен инструмент за въвеждане на регламент за тяхното ползване. Ползването 

без регламент и устройство на ресурсите крие доста големи рискове от стопанска и 

природозащитна гледна точка. Теренната оценка на запасите е регламентирана в ЗЛР и 

осигурява информация за РЛР и издаване на ползволителни за събиране за стопански цели.  

 

1.2. Обект, цел и задачи на оценката 

 

 Обект на оценката е лечебната  иглика (Primula veris L.) - вид под специален режим на 
ползване, която се събира традиционно за стопански нужди на територията на община Ловеч 

през последните 30 години. 
 Цел на оценката  е установяване на местоположението, условията в местообитанията, 

количествените запаси (експлоатационни и възможен годишен добив) и състоянието на 
минимум 2 стопански значими находища на този вид на територията на общината. 

 За постигане на тази цел беше необходимо изпълнението на следните конкретни 
задачи: 

• Събиране на данни за находища със стопанско значение на територията на общината;  

• Подбор на подходящ методичен подход за отразяване на местоположението, оценка на 

запасите и състоянието на находищата;  

• Теренни проучвания за локализаране на популации и събиране на GPS пространствени 

данни; 

• Измерване на продуктивността на полезна биомаса – цветове и определяне на 
експоатационните запаси и възможния годишен добив на конкретните находища; 

• Оценка на състоянието на находищата и анализ дейностите в местообитанията, където 
се срещат; 

• Обработване на данните и представянето им в базата данни към РЛР. 
 

1.3. Термини и дефиниции използвани при оценката 

 

В настоящия доклад са използвани термините и дефиниции предложени от Гусев (2005) както 
следва: 

• добив – количеството полезна биомаса, добивано от единица площ; 

• биологичен запас – количеството полезна фитомаса, образувано от всички 

(използваеми и неизползваеми) екземпляри от даден вид върху всички 

подходящи или неподходящи за събиране участъци (находища); 

• експлоатационен запас – количеството полезна биомаса, образувано от всички 
използваеми или неизползваеми екземпляри от даден вид върху всички 

подходящи за събиране участъци (находища); 



 

 

Фондация “Информация и природозащита” 
Тел./факс: 02 872 14 83 • www.ecologybg.com;  

 

4 

Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 

• оборот на добива – период, включващ година на събиране и брой години 

необходими за възстановяване на запасите от биомаса;  

• възможен годишен добив - количеството полезна биомаса, което може да бъде 

събирано ежегодно на дадена територия без да се нанесат щети на стопански 
значимите находища. 

Много често в управленската практика като синоними се използват термините ресурси 

и запаси. Легалната дефиниция за ресурси в Закона за лечебните растения “съвкупността от 

лечебни растения разгледани като природен продукт, използван от хората за задоволяване на 

сегашни или потенциални техни нужди” ограничава използването на тези два термина 

взаимозаменяемо. Запас е термин, който се използва и в други ресурсни направления като 

дърводобив, лов и риболов и в контекста на ползване на лечебни растения е целесъобразно да 

се използва при оценяване на продуктивността, полезна биомаса и възможностите за 

експлоатация. Необходимо е при първа възможност в закона да се допълни с легална 

дефиниция за количествен запас, тъй като този термин е употребен в неговото съдържание. 

 

2. Събиране на данни за разпространението и условията в местообитанията на 

лечебната иглика  на територията на общината 

 
 Като първи източник на информация е използван „Хорологичен атлас на лечебните 

растения в България” (Бондев, ред. 1995). Атласът е обощаващ  труд върху разпространението 
на лечебните растения на територията на страната чрез привързването на наличните данни 

към UTM с размери 10х10 км².  В него е визуализирано националното разпространение на 
лечебната иглика, респективно в територията на община Ловеч. 

 За целите на теренната оценка са небходими данни за конкретни находища, топоними 
и ориентири на терена. 

 Насочващи дани за разпространението и за конкретни находища на лечебната иглика в 

община Ловеч посочени с топоними се съдържат в различни флористични публикации, някои 

от които са от началото на края на 18-ти и началото 19-ти век и отразяват първите етапи на 

натрупване на флористични информация на локално ниво. 

 
Фиг. 1. Разпространение на лечебна иглика в България 

   

 Като такива могат да се посочат следните публикации:  
1. Урумов, И. 1897. Материали за флората на Ловчанския окръг. - Сб. нар. умотворения, 

наука и книжнина,14:3-85;  

2. Урумов, И. 1898. Втора прибавка към флората на Ловчанския окръг. - Сб. нар. 

умотворения, наука и книжнина, 15: 89-100;  

3. Урумов, И. 1901. Материали за флората на Ловчанския и Търновския окръг. - Сб. нар. 

умотворения, наука и книжнина, 18: 1-43;  
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4. Урумов, И. 1913. Дванадесети принос към българската флора. - Сб. БАН, 2: 1-243 

 Друг източник на информация е  РЛР към ОПООС, предоставен от община Ловеч, като 

в него се посочва следната информация за разпространението на лечебната иглика - “Среща 

се често, както в горски фонд така и по поляни и пасища край него на по голяма част от 

територията на общината. Най-хубавите находища се намират около Ловеч и селата Хлевене, 

Българене, Абланица, Стефаново, Малиново, Лешница, Соколово, Стояново, Скобелево, 

Лисец и вер. и др. Находищата се използват. Ресурсите му са едни от най-богатите в 

страната”.  
 По предварителни данни на Росен Цонев беше локализирано едно находище край с. 

Хлевене, а по указания на билкозаготвителя Венцислав Банчев и находище край с. Радювене.  

Двете находища бяха локализирани с GPS, характеризирани и оценени за добив на цвят от 

иглика. Находищата представляват събирачески масиви.  

 Определени са и условията в местообитанията – полуестествени тревни съобщества на 

садина, тънка полевица и власатки с богато разнотревие - Мезоксерофитни субконтинентални 

ливадни степи и с код E1.23 в класификацита на EUNIS. Включени са в Червена книга на РБ. 

В Директивата за хабитатите (и мрежата Натура 2000) са код 6210*Полуестествени сухи 

тревни и храстови съобщества върху варовик (*важни местообитания на орхидеи). 
Освен тези масиви е направен оглед за други находища, въз основа на хабитатен анализ – 

видът е свързан с мезофилните ливадни степи, принадлежащи към код 6210 от Натура 2000. 
Обследван е и полигон на същото местообитание с код 6210 Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик край с. Къкрина, в който не бяха установени индивиди 
от лечебна иглика. 

 Критериите, използвани при избора на находища за оценка, са: 
- традиционно ползване и  

- достъпност на находищата,  
както и в по-слаба степен - налична научна информация.  

 

3. Методика за определяне на количествените запаси от лечебна иглика 

 

 Поради липса на изискваната от ЗЛР методика  за оценка на ресурсите, при оценката 

на запасите от цвят на лечебна иглика е приложена „Методика определения запасов 

лекарственных растений” (1986). Тази методика и включените в нея различни подходи е 

прилагана успешно при подобен вид изследователски задачи и проекти за нуждите на 

Министерство на околната среда и водите. Тази методика е одобрена от Държавния комитет 

на СССР по горско стопанство през 1986 г. В България тя е използвана за оценка на ресурсите 

на лечебни растения по редица проекти, като например: МОС: “Проучване на ресурсите от 

лечебни растения със специален режим на стопанисване с оглед определяне на 
научнообосновани норми за използването им”. 1993-1995 г.; Проект Б-436 към НФНИ: 

“Разпространение, състояние на популациите и ресурсна характеристика на лечебните 
растения в Знеполски флористичен район”. 1994-1997 г.; проучвания, проведени в рамките на 

Проект “Високопланинска безлесна зона на Национален парк “Централен Балкан” на БШПОБ 
(1995-1997 г.); GEF-Проект за опазване на биологичното разнообразие (1997-1998 г.)., Проект 

за опазване на биологичнато разнообразие и икономически растеж на USAID (2003-2005). 
 За определяне на добива от цветове е избран методът на конкретните находища. Този 

метод дава достоверни данни за точно определено място. При прилагането на този метод се 
изисква да се определят следните параметри – обща площ на находището в хектари и добив 

на полезна биомаса от 1 m². В зависимост от конфигурацията на терена и общата площ на 

конкретното находище, се залагат временни пробни площи с размери от 100 - 1000 m² под 

формата на трансекти. На систематично залагани отчетни площадки с размери 1 m² се 
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събират използваемите части за определяне на добив. Площта се определя чрез очертаване на 

полигони в ГИС. 

 

 

4. Теренни проучвания и определяне на запасите от цвят иглика 

  

Посетени са райони в поземления фонд, в които по предварителни данни, са 

идентифицирани като  стопански значими находища на лечебна иглика – Фиг. 1 и Фиг. 2. 
 Първоначално е извършен общ оглед на находищата/събираческите масиви, за 

запознаване със структурата на находището (хомогенно или хетерогенно) и особеностите на 

популацията – численост/плътност и разпределение на индивидите с цел проектиране на 

дизайна на пробовземане за отчитане на добива. При общия оглед, а и след това при 

изпълнението на трансектите са отчитани GPS координати за представяне на находищата като 

площни обекти, тяхното картиране и визуализиране върху ортофотоизображения. 

 

Фиг. 1. Общ изглед на находището край с. Хлевене 

 

 
 

Фиг. 2. Общ изглед  от находището край с. Радювене 
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 Поради наличието на предимно дисперсно разпределение на индивидите с различна 

плътност,   в цялата площ на находищата по ширина и дължина са  проектирани трансекти с. 

отчетните площадки от 1 m². “Стъпката” (разстоянието) между отделните рамки е с различна 

дължина (3-5-10 m) в зависимост от площа на находищата и разпределението на индивидите, 

кото важно условие да се отчитат и площадките без индивиди. 

 

Фиг. 3-4-5. Събиране на цветове за отчитане на добива чрез отчетна площадка 

 

 
 

 
 

 Използваемата част – цветове, е събирана съгласно на Наредба № 2 на МОСВ във фаза 
начален и пълен цъфтеж, при спазване на всички изисквания за правилно технологично 

събиране.  
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 Откъснатите цветове се поставяни в полиетиленови торбички и са претеглени на 
преносима електронна везна  с точност до 0,1 g. 

 
 

Фиг. 6 Претегляне (измерване на масата) на цветове от лечебна иглика 

 

                         
 

 Данните от измерването са записани в протокол и са подложени на статистическа 

обработка съгласно методиката. 

 GPS координатите от находищата са интегрирани в ГИС, очертани са границите им 

върху ортофотоснимки и е изчислена тяхната площ – находището край с. Хлевене има площ 

47, 61 ha, а находището край с. Радювене 14, 89 ha.  
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чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 

 

Фиг. 7-8. Полигони на двете картирани находища 

 

           
 
 Възможностите на ГИС позволяват да се визуализира и собствеността на имотите в 

картираните находища, което е важно условие при издаване на ползволителните. 
 

Фиг. 9-10. Граници на имоти и видове собственост в двете картирани находища 

 

             
 

 В находището край с. Хлевене с площ 47,61  хектара (476 100 m²) са заложени 125 

отчетни площадки за определяне на добив. От площадките са получени следните резултати: 

12,5; 2,3; 0; 3,4; 9,6; 1,9; 13,4; 0,9; 2,9; 3,9; 7; 4,5; 9,3; 4,4; 9,8; 4,5; 1,2; 8; 7,9; 5,8; 5,9; 13,9; 3,4; 

1,9; 2,6; 11,3; 7; 3,7; 3,4; 4,8; 1,2; 9,4; 6,3; 6,2; 15,9; 14,8; 7,8; 13,2; 2,9; 1,5; 3,7; 4,7; 13; 5,4; 13,5; 

3,9; 1,3; 2,2; 3,5; 5,5; 0,8; 5,7; 15,8; 8,5; 4,1; 5,5; 16,9; 0,8; 8,5; 4,5; 8,8; 6,1; 1,4; 1;  3,6; 6,8; 10,9; 

3,1; 2,7; 6,1; 4,8; 7,2; 6,4; 8,8; 24,3; 6,5; 3,6; 3,3; 11; 6,7; 1,3; 3,6; 11,8; 3,6; 11,6; 7,6; 10,1; 0,5; 

2,9; 8,3; 2,1; 1,8; 5,5; 0,8; 0,6; 1,1; 0,5; 3,4; 1,6; 5,8; 9; 12,6; 4,1;  1,2; 2,2; 1; 1,1; 0,5; 0; 0; 0; 0; 0; 

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Средноаритметичното е 5,02 ± 0,41 g/ m². Размерът на 

експлоатационния запас се определя, като площта на находището (47,61 ха) се умножава по 

долната граница на добива (M - 2m) или 476 100  m
2
 х [5,02 - (2 х 0,41)] = 476 100  х 4,2 = 

1 999 620 g = 1999,8 kg свеж цвят от иглика. 

 В находището край с. Радювене  с площ 14, 89  хектара (140 890 m²) са заложени 56 

отчетни площадки за определяне на добив. От площадките са получени следните резултати:  

18,7; 0,2; 1,8; 0,6; 6,4; 7,8; 4,7; 7,7; 6,6; 2,2; 3,5; 1,7; 0; 3,2; 3,7; 0,3; 0,2; 1,9; 5,7; 1; 17,7; 2,7; 1,3; 

5,7; 4,5; 4; 4,2; 7,5; 6; 5,4; 3,8; 1,4; 1,1; 3,4; 2,1; 1,9; 24,3; 4,8; 0,2; 2,2; 1,2; 3,7; 4,4; 3,9; 3,9; 3,7; 

1; 0,3; 0,4; 0,5; 4,1; 2; 0; 0; 0. Средноаритметичното е 4,0 ± 0,63 g/ m². Размерът на 

експлоатационния запас се определя, като площта на находището (14,89 hа) се умножава по 
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на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 

долната граница на добива (M - 2m) или 140 890 m
2
 х [4,0 - (2 х 0,63)] = 140 890 х 2,76 = 

372750 g = 372,7 кg свеж цвят от иглика. 

 В таблица №1 са представени количествените запаси в двете находища. Възможният 

годишен добив е определен съгласно указанията на Наредба №2 на МОСВ и е изчислен като 

80% от експлоатационните запаси. 

 

Таблица №1. Запаси от цвят иглика в двете проучени находища 

 

№ Находище Площ 

(ха) 

Добив  

Цвят  

g/м 

Експлоат. 

запаси 

Възможен годишен 

добив  

(80%) 

 

 с. Хлевене 47,61 5,02 ± 0,41 1999,8  1599,84 

 с.  Радювене 14, 89  4,00 ± 0,63 388, 8 311,0 

ОБЩО:    1910,84 

 

 

 

 

 


