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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛЕВИ ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА НАХОДИЩАTA ОТ 16
ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

СЪКРАЩЕНИЯ

ГД

Група за действие по проекта

ДГС/ДЛС

Държавно горско/ловно стопанство

ЗЛР

Закон за лечебните растения

ОПООС

Общинска програма за опазване на околната среда
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I. УВОД
За да може един ресурс да се ползва устойчиво трябва да се знае къде е и какво е
количеството, което може да се ползва, така че той да се самовъзобновява и да бъде наличен
за години напред. За тази цел Закона за лечебните растения (ЗЛР) въвежда изискване за
оценка на ресурсите от лечебни растения за стопанско ползване. Оценката на ресурсите
всъщност има за цел да определи т.нар. експлоатационен запас – количеството полезна
биомаса, която може да се събере от даден вид от всички подходящи за събиране находища на
вида на дадена територия. На базата на тази оценка трябва да става определянето дали и
колко растителен материал може да се събере от конкретното находище на даден вид лечебно
растение.
В общините, които отговарят за издаването на позволителните за ползване на лечебни
растения, съобразно собствеността на територията, няма достатъчно информация, както за
местоположението на конкретни находища на ЛР, така и за техните експлоатационни запаси.
Това крие риск от неразумно и свръхползване на ресурсите, което има негативни
последствия, както за биоразнообразието, така и за поминъка на местните хора, които се
занимават с билкосъбиране. Оценката на ресурсите, особено на видове, които се ползват за
стопански нужди е необходима за осигуряване на опазването и устойчивото ползване на
лечебните растения.
В оценката на ресурсите би трябвало да участват освен експерти ботаници –
ресурсолози, така също и общинските еколози, билкозаготвителите на дадена територия,
билкосъбирачи, служители в горските/ловните стопанства. От една страна от тях идва
информация за разпространение на видовете в района, защото те го познават и могат да
посочат къде са стопански значимите находища. От друга страна от оценката те получават
обратно информация за наличните ресурси – могат да планират колко могат да събират, както
и да се съобразяват къде находищата трябва да се оставят за самовъзобновяване в период на
покой.
В рамките на проекта бяха избрани три вида лечебни растения, за които да се извърши
оценка на стопански значими находища в общините Ловеч, Априлци, Севлиево и Троян,
заедно с експертите еколози от общинските администрации, представители на Групата за
действие (ГД) по проекта и останалите заинтересовани страни. Това са копривата (Urtica
dioica), шипката (Rosa sp. diversa) и синята хвойна (Juniperus communis). Оценка на запасите
на тези три вида лечебни растения се извършва и с цел оценка на обезпечеността със
суровина на демонстрационният център за добавяне на стойност и потенциална преработка.
Настоящия доклад представя резултатите от оценката на стопански значими находища
на синя хвойна в района на проекта.
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II. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДА
СИНЯ (ОБИКНОВЕНА ) ХВОЙНА, (Juniperus communis L.), Сем. Кипарисови

Биология. Вечнозелен двудомен храст или ниско дърво високо до 12 м., с неправилна
или конична корона. Кората е сивокафява. Листата игловидни, твърди; събрани в прешлени
по 3; дълги 10-15 мм, широки 0,7-1 мм; отгоре плитко жлебовидни, с бяла, непрекъсната в
горната си част ивица – образувана от устици; бодливи. Галбулите (лъжливите плодчета)
кълбести, синкаво-черни, често с восъчен налеп, 5-9 мм в диаметър. Цъфти май-юни, а
галбулите узряват през есента на следващата година. Размножава се чрез семена, които имат
ниска кълняемост и покълват едва като преминат през храносмилателния тракт на някои
птици.
Екология. Расте в предпланините и планините в цялата страна от 500 до 1700 м
надморска височина. Среща се по сухи и каменисти склонове, в подлеса на широколистни и
смесени гори, на мястото на деградирали гори, из сечища.
Използваема част. Плод от хвойна (Galbulae Juniperi, Baccae Juniperi, Fructus Juniperi).
Събират се галбулите („плодчетата”) през есента на втората година, след пълното им
узряване. Тъй като плодовете узряват втората година, на едно и също растение може да има и
зелени и зрели плодове. Узрелите плодове се събират чрез разтърсване на растението или
очукване на клоните върху брезент.
Консервационен статус. Видът не е защитен. Еднократно черпене от находището не трябва
да надвишава 70-80%. Недопустимо е практикуването на изсичане на хвойната за събиране на
плодовете. Храстите се развиват бавно и не се възстановяват след изрязване. Рязането на
хвойновите храсти води до унищожаване на растенията, намалява добива на плод през
следващите години и премахва ценната почвоукрепваща роля на този вид.
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III. ОБЕКТ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ОЦЕНКАТА
Обект на оценката е синята хвойна (Juniperus communis L.) – вид, който се събира
традиционно за стопански нужди на територията на общините Севлиево и Троян. Целта беше
да бъдат идентифицирани стопански значими находища на хвойна, да се регистрира
местоположението им, да се опишат условията в местообитанията и да се оценят
експлоатационните запаси и възможния годишен добив.
Едновременно с това основна задача е повишаване на капацитета на заинтересованите
страни за устойчиво ползване на лечебните растения – местните власти в лицето на
общинските еколози; билкозаготвители и събирачи; представители на ГД.
Представители на заинтересованите страни участваха в оценката на запасите от хвойна
като по този начин се запознаха с методиката за извършване на оценката на терен и повишиха
познанията си относно важността на тази дейност за планиране ползването и опазването на
находищата на лечебните растения.
По време на оценката бяха осъществени следните задачи:
•

Събиране на данни за находища на хвойна със стопанско значение на територията на
общините от проекта – Севлиево и Троян;

•

Подбор на подходяща методология за отразяване на местоположението, оценка на
запасите и състоянието на находищата;

•

Теренни проучвания за локализаране на популации и събиране на GPS пространствени
данни (картиране на находищата);

•

Определяне на експоатационните запаси и възможния годишен добив от плод хвойна
на конкретните находища;

•

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

•

Обработване на данните, както и представяне в ГИС базата данни, създадена по
проекта при разработването на модела за раздел „Лечебни растения” на Общинските
програми за опазване на околната среда (ОПООС).

IV. ОЦЕНКА НА СТОПАНСКИ ЗНАЧИМИ НАХОДИЩА
1. Събиране на данни за стопански ценни находища на синя хвойна
Предварително бяха определени общите ориентировъчни изисквания, на които трябва
да отговарят находищата на хвойната, за да бъдат стопански значими:
-

Традиционно да се знаят и ползват от събирачите.

-

Достъпност на находищата – находищата да бъдат достъпни с моторно превозно
средство или да бъдат на не повече от 1 час пеша от най-близкия път за достъп.

-

Площта на находищата от хвойна да е над 5 дка.
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Броят на жизнените екземпляри от хвойна, годни за експлоатация, да е средно над 5
бр./100 м2 площ.

Данни за местоположението на конкретни стопански значими находища на хвойна
бяха събрани с помощта на Групата за действие, местни билкосъбирачи и билкозаготвители;
общинските еколози и кметски наместници, експерти от ДГС/ДЛС. Местният координатор
проведе поредица от срещи за събиране на информация. Всички интервюирани лица
посочваха едно находище на синя хвойна в района на проекта, което описваха като:
„находището между селата Гумощник (община Троян) и Млечево (община Севлиево)”.
В средата на месец юни беше проведена и обща среща на ГД и представители на
другите заинтересовани страни за идентифициране на находища на трите проучвани вида, на
която беше потвърдено, че в района на проекта има синя хвойна само на едно място, а именно
района между двете села посочени по-горе. Беше уточнено, че става дума всъщност за
няколко близко разположени находища, локализирани само в този район.
Оценката на находищата се проведе в средата на месец септември и началото на месец
октомври. Наличие на узрял плод от хвойна беше констатиран във всичките оценени
находища, но неговото количество беше много малко и събирането му беше оценено като
нерентабилно. Констатирано беше, че зрелия плод е значително по-малко от плода, който се
очаква да узрее през следващата година. По време на оценката екипът установи съвсем
ограничено събиране (само в едно от находищата). От събирачите екипът получи информация
за двама изкупвачи, които изкупуват плод от хвойна в района, като към началото на октомври
2014 г. по информация на събирачите само единият беше активен.
2. Методика за определяне на експлоатационните запаси от синя хвойна
ЗЛР (чл. 56, ал. 4) предвижда утвърждаването на методика за оценка на ресурсите,
която обаче все още не е приета. При оценката на запасите на плод от хвойна е приложена
като основа „Методика за определяне на запасите от лечебни растения” (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.
За определяне размера на експлоатационните запаси от суровина плод от синя хвойна
беше избран следния подход: да се определи площта на конкретните стопански значими
находища, средното аритметично и грешката за тегло на плодчетата от един екземпляр от
хвойна (т.нар. моделен екземпляр) и средния брой на стопански ценните екземпляри
(хвойнови храсти) на единица площ (1 m²). Площта се определя чрез очертаване на полигони
в ГИС. За целта е използван безплатния ГИС софтуер Q-gis.
3. Теренна работа за оценка на запасите от синя хвойна
Предварително идентифицираните с помощта на заинтересованите страни находища
бяха посетени от местния координатор по проекта за оглед и оценка, доколко представляват
значим стопански интерес. В резултат на този обход беше изготвен списък от 3 конкретни
находища от синя хвойна за оценка на експлоатационните запаси. Още две находища от
хвойна бяха идентифицирани и описани с помощта на местни събирачи от с. Гумощник и
село Млечево при посещение на екипа за провеждане на среща с кметските наместници и
заинтересованите страни посветена на опазване на хвойната в района.
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По време на теренната работа бяха посетени общо 5 находища в двете общини.
Посетените и оценени находища са дадени в Таблица 1. За всяко находище беше попълнен
полеви формуляр посочен в Приложение 1 с описание на находищата. За всяко находище са
отчитани GPS координати за представяне на находищата като площни обекти с цел тяхното
картиране.
Беше определен средния брой на стопански ценните екземпляри (хвойнови храсти) на
единица площ (1 m²).
Таблица 1: Оценени находища на синя хвойна (Juniperus communis L.) в общините
Севлиево и Троян през септември-октомври, 2014 г.
Община
Севлиево

Населено място
с. Млечево

Находище
1. Млечево 2
2. Млечево 3

Троян

с. Гумощник

3. Дуевци 1
4. Лакарево 1
5. Лакарево 2

Площ, ха
0,49
9,77
16,55
0,51
5,13

4. Обща характеристика на местообитанията на хвойна в оценените находища
Хвойната е разпространена по сухи и каменисти склонове, в подлеса на широколистни
и смесени гори, на мястото на деградирали гори, из сечища. Всички оценени находища са с
южно изложение или с изложение с южна компонента. Преобладават находищата на
наклонен терен, но в тях има равни участъци или със слаб наклон. Всички са на открито и на
леко влажни до сухи почви.
Находищата обхващат храстови и тревни местообитания – пасища и ливади, в които
коситбата и пашата са намалели или липсват и те обрастват с шипка, трънка, глог, къпина,
хвойна, дървесни видове – бор, дъб и др.
Тези находища заемат площи с начин на трайно ползване 101. Храсти и затревени
територии, както и 040. Пасища, мери, ливади.
Съгласно класификацията на местообитанията по EUNIS находищата се отнасят към
F3.16. Храсталаци на синя хвойна и F3.24 Субконтинентални и континентални
широколистни храсталаци.
Във всички находища хвойната е с висока жизненост. Находищата имат голям
потенциал, но имат нужда от мерки за опазването им и подобряване на състоянието им.
Основни заплахи за оценените находища са опожаряването на хвойновите храсти за
разчистване на пасищата, неправилното събиране на плода – рязане на дебели клони (над 1 см
диаметър) и дори цели храсти, както и обрастването на териториите с дървета и храсти от
конкурентни видове и заглушаване на хвойната.
Липсата на паша е една от причините за постепенното обрастване на находищата и
затрудняване на достъпа до все по-голям брой плододаващи храсти, до степен на
недостъпност. В находище Лакарево 2, беше установено опожаряване на хвойната. В
находище Дуевци 1 беше констатирано неправилно събиране на хвойна чрез отрязване на
част от стеблата и цели клони, струпани на купчини в находището. Според месните берачи,
това е дело на външни хора, които не са жители на селата Гумощник и Млечево. Като
събирачи, които събират хвойна по вандалски начин бяха посочени жители от ромски
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произход на села от по-ниските части на община Севлиево, както и групи събирачи докарани
в находищата от други райони на страната.

Фиг. 1. Хвойнов храст с отрязана връхна част и натрупани отрязани клони от
събиране в минали години

Фиг. 1. Находище Млечево 2, общ. Севлиево
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Фиг. 2. Находище Млечево 3, общ. Севлиево

Фиг. 3. Находище Дуевци 1, общ. Троян
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Фиг. 4. Находище Лакарево 1, общ. Троян

Фиг. 5. Находище Лакарево 2, общ. Троян
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5. Оценка на експлоатационните запаси и възможния годишен добив
Поради малкото узрял плод тази година не беше възможно определянето достатъчно
точно на средното тегло на плодчетата (добив) от един екземпляр от хвойна (т.нар. моделен
екземпляр). Беше обран плода само на един храст от хвойна, където все пак по-голяма част от
плода беше узрял. Плодовете от хвойна бяха събрани при спазване на технологичните
изисквания за събиране на тази билка и претеглени с преносима електронна везна с точност
до 1 g. Добивът от този храст беше 680 грама плод от хвойна.
Числеността на стопански значимите хвойнови храсти на единица площ беше
определена като 0,0735 бр./ m². Бяха изброени плододаващите храсти по маршрутни ходове.
По-голямата част от тях са ивици с ширина 10 m и различна дължина. Една част от тези
маршрутните ходове бяха правени от 3 човека, като страничните вървят на по 5 метра от
средния, който брои стопански значимите храсти в трансекта. Дължината на маршрутния ход
се засича с GPS. Няколко трансекта са с ширина по 5 m и са направени от двама човека, които
вървят успоредно един на друг, като единият от тях изброява стопански значимите храсти по
маршрутния ход.
Добивът от хвойна за всяко находище е изчислен като усредненият брой храсти на 1 m²
е умножен по добива от плод хвойна от един храст и по площта на находището в квадратни
метри.
Екипът изчисли ориентировъчно, че експлоатационният запас на проучените находища
е около 16 000 кг. Съгласно Наредба № 2 на МОСВ възможният годишен добив се изчислява
като 80% от експлоатационните запаси и в случая експертната оценка показва, че може да се
очакват около 11-12 000 кг . Съгласно Наредба № 2 при събирането на плод от хвойна не е
необходим период на възстановяване на ресурсите, т.е. плод от хвойна може да се събира
всяка година от находищата, при което трябва да се има предвид, че плодовете узряват на
втората година, като на едно и също растение може да има и зелени и зрели плодове.
Екипът осъществил оценката препоръча очакваният добив от плод хвойна от
находищата да бъде определен по-точно през следващия сезон. Тогава зелените в момента
плодове ще узреят и ще може да се оберат по-голям брой храсти и да се определи с
необходимата точност средния добив от един (моделен) хвойнов храст.
За определяне на площта на находищата, събраните на терена GPS координати са
интегрирани в ГИС, очертани са границите им и е изчислена тяхната площ. Находищата са
визуализирани и върху ортофото снимки. В случая е използвана WMS услугата на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството от интернет сайта на
министерството.
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Фиг. 6. Записване на координати на находище от хвойна с GPS, находище Дуевци 1

Фиг. 7. Обиране на плода на моделен хвойнов храст находище Дуевци 1
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Фиг. 8. Почистване на плода от хвойна за предаване в заготвителен пункт

Фиг. 8. Ортофото снимка на находище Дуевци 1
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Фиг. 9. Ортофото снимка на находище Лакарево 1

Фиг. 10. Ортофото снимка на находище Млечево 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛЕВИ ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА НАХОДИЩАTA ОТ
ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
НАХОДИЩЕ № ..........................
1. ОПИСАНИЕ НА НАХОДИЩЕТО
Вид (българско и латинско име, семейство):

Хвойна, Juniperus communis, Cupressaceae

Природозащитно значение (отбелязва се
Незащитен
принадлежност към категория – Незащитен,
Защитен, Рядък, Застрашен):
Възможност за ползване на ресурсите (отбелязва се с „v” или „+”):
забранени за събиране
забранени за събиране за стопански нужди лечебни растения
разрешени за събиране за лични нужди лечебни растения
разрешени за събиране за стопански нужди лечебни растения

+

Местообитание
(записва се код и име на природно местообитание по
EUNIS)
Място (oтбелязвa се конкретното място на
находището – местност, отдел, подотдел, кадастрален
номер):
ЕКАТТЕ
....................

Населено място
..................................................
GPS координати (WGS 84)

Област
....................................

Община
......................................

(пояснение, централна точка, ъгли, друго)
X_E_coordinate
Y_N_coordinate
Изложение
Наклон (равно – 5-10о, наклонено – 11-20о, стръмно –
21-30о, много стръмно – 31-40о)
Осветеност (на открито, дифузна светлина, сянка)
Влажност (много сухо¤, сухо, леко влажно, влажно,
леко мокро, мокро)

2. СЪСТОЯНИЕ НА ВИДА В НАХОДИЩЕТО
Биологичен тип
Храст
(дърво, храст, храстче, многогодишно тревисто и др.):
Използваема част (записва се вида на събираните
Плод
билки)
Жизненост (висока, средна, ниска):
Период за възстановяване след събиране (години, 0
съгласно Наредба № 2 на МОСВ):
Площ на находището в ХА:
Проективно покритие на наблюдавания вид в %: -
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Средна численост на стопански ценните
екземпляри на единица площ (бр./м2):
Години за ротация:
Експлоатационен запас на вида в свежо/сухо
състояние в кг (прогнозно количество или теренна
оценка):
Възможен годишен добив в кг (процент от
количеството на запасите според нормите на
Наредба № 2 на МОСВ):

0

3. ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА НАХОДИЩЕТО
3.1. Достъпност до находището (лесно достъпно, достъпно, трудно достъпно, недостъпно)
……………………………...................……………………………………………………………....................
3.2. Изходен пункт:
……………………………...................……………………………………………………………....................
3.3. Инфраструктура:
(пътна мрежа, постройки, строителни обекти, туристически маршрути, друго)
……………………………...................……………………………………………………………....................
……………………………...................……………………………………………………………....................
3.4. Заплахи за находището
Естествени:(свлачища, наводнения, ерозия, друго)
……………………………...................……………………………………………………………....................
……………………………...................……………………………………………………………....................
Антропогенни:
(паша, сеч, сенокос, залесяване, туризъм, събиране на гьби, друго)
……………………………...................……………………………………………………………....................
……………………………...................……………………………………………………………....................
……………………………...................……………………………………………………………....................
Зоогенни:
(разрушаване на повърхностния слой почва от диви прасета, утъпкване от селскостопански и диви
животни, друго)
……………………………...................……………………………………………………………....................
……………………………...................……………………………………………………………....................
……………………………...................……………………………………………………………....................
3.5. Има ли предприети мерки за опазване на находището:
ДА
НЕ
Ако Да какви:
……………………………...................……………………………………………………………....................
……………………………...................……………………………………………………………....................
……………………………...................……………………………………………………………....................
Дата:
……………………………...................……………………………………………………………....................
Оценители (записват се, името и фамилията на оценителя):
……………………………...................……………………………………………………………....................
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