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I. УВОД
АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА
Стара планина е най-дългата планинска верига у нас и е сравнително млада
структура от Алпо-хималайската планинска система, която заема голяма територия от
Европа и Азия. През годините планината е представлявала сериозно научно
предизвикателство за историци, географи, геолози и др. и разбира се, не на последно
място, тя е обект на многогодишни ботанически и фитоценологични изследвания.
Сериозен проблем допреди няколко години в българската фитоценология беше слабата
проученост на нашата растителност съгласно методичния подход на Сигматичната
фитоценологична школа на Braun-Blanquet, което силно затрудняваше съпоставимостта
на нашите изследвания с тези на другите европейски държави. Независимо от големия
напредък в тази насока през последното десетилетие, все още цели типове растителност
остават слабо проучени.
Освен своята научна стойност, фитоценологичните изследвания съгласно подхода
на Braun-Blanquet имат важно практическо значение, свързано с опазването на
биологичното разнообразие и развиването и поддържането на мрежата от защитени
територии. Природните и поддържаните резервати, националните и природните
паркове, защитените местности и природните забележителности покриват 5% от
територията на страната ни. В много от тях все още не са провеждани системни научни
изследвания. Това важи в голяма степен най-вече за защитените територии извън
системата на националните паркове.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Според теоретичната постановка за класификация на растителността съгласно
флористичния подход, приложен в настоящата работа, е необходим набор от
достатъчен брой фитоценологични описания. С цел възможно най-коректно определяне
на синтаксоните и за по-пълна характеристика на растителността на резерват
Каменщица, която е част от растителната покривка на водосбора на течащата през
резервата р. Енинска, е необходимо обхващането на прилежащите територии в
границите на водосбора. Резерватът е административно обособена структура и някои
местообитания са застъпени в границите му ограничено. По тази причина считаме за
коректно разглеждането на резерват Каменщица, обект на настоящото изследване, като
част от водосбора на р. Енинска. Детайлното характеризиране на видовия състав на
синтаксоните, застъпени в резервата, предполага разглеждане и на флората като част от
локалната флора на водосбора.
Цел на настоящото изследване е фитоценологична характеристика на резерват
„Каменщица” и прилежащите територии от водосбора на р. Енинска. В изпълнение на
тази цел са поставени следните задачи и подзадачи:
1. Флорен анализ на локалната флора на водосбора на р. Енинска:
 Инвентаризация на таксономичния състав на флората;
 Анализ на фитогеографската структура за изясняване на връзките с други
пространствено отдалечени флори;
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Анализ на екологичната структура на флората за обща характеристика на
основните екологични режими;
 Определяне на жизнените форми по Raunkiaer и построяване на
биологичен спектър;
 Анализ на ендемичния и реликтния елемент за изясняване на въпросите за
произхода, възрастта и флорните връзки на изследваната флора;
 Анализ на антропофитния елемент за изясняване степента на
антропогенното въздействие върху флората;
 Определяне на консервационно-значимите видове в изследваната
територия.
2. Инвентаризация на растителността съгласно принципите на Сигматичната
фитоценологична школа на Braun-Blanquet и установяване на хабитатното
разнообразие съгласно класификацията на EUNIS (European Union Nature
Information System):
 Събиране на теренни данни за растителността (извършване на
фитоценологични описания) и систематизиране на фитоценозите в сходни
по структура, екологични особености и видов състав растителни групи;
 Идентифициране на определените групи в резултат на класификационния
анализ с установени синтаксони (или обособяване на нови) –
синтаксономично решение;
 Представяне на класификационна схема за растителността на изследвания
район;
 Генериране на тематична карта на съвременните местообитания в
обобщение на получените резултати за растителността във водосбора на р.
Енинска.
3. Установяване на сукцесионните промени в растителната покривка на
изследвания район.
4. Съставяне на препоръки за бъдещото управление на територията.
II. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
В ботаническата литература са известни резултати от научни експедиции в
Централна Стара планина още от 19 век (по Станев, 2010 – Frivaldszky, 1835a; 1838;
1840; Velenovsky, 1899b). Едно от най-ранните систематични проучвания с конкретни
данни от южните склонове в Шипченска Стара планина е флористичното изследване на
Нейчев (1908). В труда е публикуван списък от над 1280 вида висши растения от
безлесния и широколистния горски пояс на Средна Стара планина, в частта й между вр.
Кадемлия (масива Триглав) и вр. Бедек (Габровско). През следващите десетилетия до
средата на 20 век излизат някои големи по тематика и обем ботанически работи, върху
които се базират и много по-нататъшни изследвания (Стоянов, 1930 – 1933, 1941,
Стефанов, 1943а, 1943б, 1944, 1950; Стефанов и Китанов, 1962; Радков и Минков, 1963
и др.). Стефанов (1943б) подчертава геоморфологичните особености на Централна
Стара планина като една от основните причини за флористичното разнообразие.
Стоянов (1941) акцентира върху връзката с карпатския елемент и дълбокото
проникване в Централна Стара планина на средно-европейския тип растителност.
Добре представеният югоизточно-европейски тип горска растителност в полите на
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планината постепенно преминава в субмедитерански към затворените долини или
върху скалисти терени, поради увеличената ксеротермност.
Един от аспектите на проучванията в Стара планина е свързан с програмата MAB
(Човек и биосфера) и опазването на биоразнообразието и околната среда (Михалик,
1983; Кружынски, 1983; Michalik, 1985; 1990; 1993). Серия публикации излизат през
периода от 1984 до 1992 г. за резерват „Соколна” – най-източният резерват от южните
склонове на Централен Балкан и най-близкият като местоположение до рез.
„Каменщица (Мутафчиев, 1984; Калинков и др., 1991а; 1991б; Калинков и др., 1992;
Ganeva and Tashev, 1999 и др.). Пряко отношение към настоящата разработка имат
резултатите от проучванията в националния парк „Централен Балкан” като част от т.
нар. GEF (Global Environmental Fund) проект (Делипавлов и Ангелов, 2000; Мешинев и
др., 2000; Gussev et al., 2000).
В обобщаващо проучване за растителното и почвеното разнообразие на Стара
планина Bondev et al. (2000) посочват 2457 вида висши растения.
Някои от изследванията с лесовъдски аспект, свързани с разнообразието на
буковия генофонф у нас, засягат конкретни райони от Централна Стара планина
(Гарелков, 1967; Маринов и Стоянова, 1982; Маринов и др., 1987).
През периода от 1986 до 1988 г. по договорна тема на Ботаническия институт при
БАН с тогавашния Комитет за опазване на природната среда са проведени системни
проучвания на резерватите „Ореляк” в Пирин и „Каменщица” (Мешинев, 1988). Това е
второто след публикацията на Нейчев (1908) подробно проучване на флората и
растителността в изследвания район.
Специално внимание следва да се отдели на монографията „Растителността на
България” (Бондев, 1991). Резерват „Каменщица” и периферните територии са
представени със седем картируеми единици.
Отношение към изследвания район имат и някои по-обобщаващи трудове с
приложен аспект. Те са свързани с произхода на растителността в България (Бондев,
1969а), доминантните видове в растителността на България (Бондев, 1969б),
преобладаващите ценози в долния планински пояс (Николов, 1983), застрашените и
редки растителни съобщества в България (Велчев и Бондев, 1984а), ендемичния фонд в
растителността на България (Велчев и Бондев, 1984б), класификацията на ландшафтите
в България (Велчев и др., 1992).
По-голямата част от цитираните работи, свързани с класифициране и изследване
на растителността в Средна Стара планина, следват принципите на скандинавскоруската школа, каквато е била традицията във фитоценологичната наука допреди две
десетилетия у нас. По-съвременни изследвания от Средна Стара планина съгласно
сигматичния фитоценологичен подход са известни за природен парк „Българка”
(Павлов и др., 2006), както и някои по-големи ревизии като тази на буковата
растителност в България (Tzonev et al., 2006) и съобществата на Nardus stricta в Стара
планина (Velev and Apostolova, 2009).
Голямо значение за разработване на синтаксономичната част на настоящото
изследване имат многобройните проучвания в съседни и близки на България страни,
главно Сърбия и Румъния (Horvat et al., 1974; Jovanović et al., 1986, 1994; Coldea, 1997;
Donita et al., 1992; Ivan et al., 1993; Sanda et al., 1999; Ranđelović and Zlatković, 2010 и
много други). Трябва да бъдат споменати и палинологичните и палеоботаничните
изследвания от Стара планина, свързани с изясняване на произхода и историческите
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особености на растителността през геологическите епохи (Филипович, 1981; Filipovich
and Petrova, 1995; Filipovich et al., 1997; Filipovich et al., 1998; Паламарев, 2002;
Atanassova, 2007).
III. ОБЕКТ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Изследваният район – резерват „Каменщица” и прилежащи територии, обхваща
цялата територия от водосбора на р. Енинска в частта си северно от с. Енина по южните
склонове на Централна Стара планина (фиг. 1). Oбща му площ е 4800 ha.

Фиг. 1 Обект на изследване
Според последната физикогеографска регионализация на страната (Велев и др.,
2002) районът се отнася към подобласт Южен макросклон на Старопланинската област.
Релефът и геоложкият строеж на обекта на изследване са изложени в контекста
на характеристиката на съответната морфографска единица – Средна Стара планина,
която е част от Главната Старопланинска верига (Стефанов, 2002). Релефът в
преобладаващата част на изследвания район е определен като ниско- и
среднопланински според надморската височина (Стефанов, 2002).
В морфографско отношение изследваният район попада в ШипченскоТревненска планина на Средна Стара планина, който се характеризира с подчертано
асиметричен профил (Стефанов, 2002). По данни от геоложка карта на България в М
1:100 000 (по Алексиев, 2002) геоложкият строеж е представен основно от гранитоиди с
палеозойска възраст.
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Според възприетото геоморфоложко райониране на България (Алексиев, 2002)
районът принадлежи към Троянско-Твърдишкия регион на подобласт Главна
старопланинска верига от Старопланинска геоморфоложка област.
Според климатичното райониране на България (Велев, 2002б) изследваната
територия се отнася към Умереноконтиненталната област. Климатът е хумиден,
какъвто е характерният за планинските райони на умереноконтиненталната зона
(фиг. 2).
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Фиг. 2 Омбротермична диаграма за
изследвания район - 1270 m надм. вис.,
за 75-годишен период от време (1933 –
2008 г.)
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Валежи (за период 1986 – 2009 г.)

Фиг. 3 Динамика и изменение на
средногодишните температури (°C) и
валежи (mm) в изследвания район

През последните 10 години е налице тенденция за слабо увеличаване на
годишната сума на валежите (фиг. 3). В изменението на средногодишните температури
няма ясно видими тенденции за увеличаване или намаляване.
Речната мрежа в изследваната територия е изградена от р. Енинска и нейните
притоци. Тя формира оттока си при 1400 – 1500 m надм. вис., протича през
Казанлъшката котловина и се влива в р. Тунджа. Най-големият приток на р. Енинска е
р. Каменщица, която тече през едноименния резерват. Общият наклон на реката е около
60%. Средният многогодишен отток е 0.785 m3/s, като през пролетното пълноводие се
оттичат около 58%, през летния сезон – около 15% и през есента – 17%.
Най-разпространеният тип почви в района, заемащи почти цялата територия, са
кафявите планинско-горски почви (Dystric и Eutric Cambisols, CM, FAO, 1989, 1990, по
Нинов, 2002). Ограничено разпространение имат плитките почви (Leptosols, LP) и
канелените горски почви (Chromic Cambisols, CMx). Според почвеното райониране на
страната (Нинов, 2002) изследваната територия е част от Старопланинската провинция
от пояса на кафявите планинско-горски почви на Средиземноморската почвена област.
Тревната растителност в изследвания район е вторична, възникнала на мястото на
унищожени дъбови и букови гори. При ниска надморска височина са разпространени
сухи тревни съобщества върху плитки почви. Над горната граница на гората са
разпространени мезофилни до ксеромезофилни тревни ценози с преобладаване на
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Nardus stricta и др. житни треви. Горската растителност е представена от мезофитни
букови гори, гори от келявия габър, гори от горун и иглолистни култури.
Според последното геоботанично райониране на страната (Бондев, 2002),
изследваният район принадлежи към Тетевенско-Твърдишкия район на
Централнобалканския окръг, който е част от Илирийската провинция на Европейската
широколистна горска област.
Водосборът на р. Енинска включва в своите граници три защитени територии:
природен резерват Каменщица (1016.85 ha), защитена местност „Енинско ждрело”
(11.48 ha) и защитена местност „Катуна” (151.6 ha). Той е част от защитена зона от
Европейската екологична мрежа Натура 2000 - Централен Балкан - буфер.
МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
1. Методи на флорния анализ (флористични методи)
Най-активните теренни изследвания са извършени през вегетационните сезони на
годините 2002 – 2003 и 2006 – 2007. За крайното оформяне на списъка на флората са
използвани основно лични сборове, както и хербарни материали и литературни
източници в случаите, когато за вида са посочени конкретни находища от изследвания
район. Определянето на таксоните папратовидни (Polypodiophyta), голосеменни
(Pinophyta) и покритосеменни (Magnoliophyta) растения е извършено по Кожухаров,
1992), Делипавлов и Чешмеджиев (2003) и Флора на РБългария - том I–X (1963 – 1995),
а мъховете (Bryophyta) – по Петров (1975). За уточняване на хорологията на някои
таксони е използвана и Flora Europaea – том I-V (Tutin, 1964 – 1980).
Флорният анализ е проведен съгласно принципите и методичния подход на някои
чужди, предимно руски и украински литературни източници (Толмачов, 1931; Камелин,
1973; Шмидт, 1980; Новосад, 1992 и др.). Геоелементите са определени по Асьов и
Петрова (2006). За уточняване на ареал-диагнозите на някои видове и за сравнение са
използвани анализът на фитогеографските елементи на Стефанов (1943б) и други
авторски схеми, основно тези на Станев (1976) и Цонев (2002). Жизнените форми са
посочени по класификацията на Raunkiaer (1934). При анализа на ендемитите е
възприета концепцията за възрастта, класификацията и фитогеографското им значение
според Petrova (2006) и Стефанов (1943б). За съпоставимост са използвани данни за
видовете и от някои други обобщаващи разработки (Petrova and Vladimirov, 2010).
Антропофитите са анализирани съгласно Стефанов и Китанов (1962) и Петрова и
Владимиров (2002). За определяне на консервационно значимите видове е използван
най-актуалният Червен списък на висшите растения в България (Petrova and Vladimirov,
2009). Техният консервационен статус е съобразен и с приложенията на Закона за
биологичното разнообразие.
2. Фитоценологични методи
Фитоценологичните анализи са проведени съгласно принципите на Западната
фитоценологична школа на Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964; Aлександрова, 1969;
Westhoff and van der Maarel, 1973; Mueller-Dombois and Ellenberg, 1974; Миркин, 1985;
Kent and Coker, 1992 и др.). Извършени са общо 207 фитоценологични описания.
Статистическата обработка на данните е извършена съгласно алгоритъм на
неконтролирана класификация с паралелно използване на дивизионни и агломеративни
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техники (Kent and Coker, 1992 – по Сопотлиева, 2008). Към агломеративните техники се
отнася клъстерният анализ, а към дивизионните – анализът TWINSPAN (Two Way
Indicator Species Analysis) (Hill, 1979). Основната цел на това паралелно обработване на
данните бе постигането на по-голяма обективност в получения резултат.
Анализът TWINSPAN е проведен чрез софтуера JUICE (Tichý, 2002). Приложен е
модифицираният вариант на анализа – Modified TWINSPAN (Roleček et al., 2009). Като
краен резултат от анализа в JUICE софтуера, са получени синоптични таблици на
съюзите в горската и тревната растителност. Същите комплекти описания са
подложени и на клъстерен анализ в програмата SYN-TAX (Podani, 2002). Приложен е
методът на успоредното свързване на непретеглените двойки (UPGMA, индекс на
Horn). При тълкуване на получения резултат водещо бе групирането на описанията. За
описването на новите синтаксони е възприета препоръката на Theurillat and Matthey
(1987), според която за принадлежащи към една асоциация се приемат група описания
със сходство 40% помежду им.
Целият цикъл от дейности при провеждането на фитоценологичния анализ е
разделен на 3 основни етапа (фиг. 4 - по Kent and Coker, 1992): теренна работа,
таблична (компютърна) обработка на събраните данни и синтаксономичен анализ.
Паралелното използване на TWINSPAN и клъстерен анализ в настоящото изследване е
осъществено през втория етап на работата. Като резултат от TWINSPAN е получена
синоптична таблица за съответната база данни. Това първоначално разделяне даде
обща представа за съюзите в растителността на изследвания район. Те от своя страна са
подложени на клъстерен анализ, при който получените групи са анализирани до ниво
на асоциация или съобщество. На 3-я етап от работата (синтаксономичен анализ,
фиг. 4) се извършва възможно най-подробна литературна справка.
Подредбата на растителните единици в глава Резултати следва принципа на
класификацията на местообитанията по EUNIS – тревни, горски и скални.
Въз основа на направения фитоценологичен анализ са определени
местообитанията според класификацията на EUNIS (Davies et al., 2004; Moss, 2008;
http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp). За естествените местообитания е посочена
съответната категория на застрашеност според критериите, възприети в Червена книга
на РБългария, Том 3 (Бисерков и др., 2011), а с цел последващо практическо
приложение на работата и връзката с местообитанията от екологичната мрежа Натура
2000 (Interpretation manual of European Union habitats, 2007; Кавръкова и др., 2009).
3. Генериране на тематична карта на природните местообитания във водосбора
на р. Енинска
За решаване на тази задача е приложен системен подход на базата на съвременни
геоинформационни технологии, включващи съвместно използване на различни по своя
характер и вид данни за изследвания район (Manual on GIS for planners and decision
makers, 1996). Това са топографска карта, горска карта, спътниково изображение, релеф
и речна мрежа и теренни данни от проучването. В резултат са получени векторни
слоеве на класифицираните местообитания (фиг. 5).
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Теренна работа

Таблична обработка и сортиране
по видове и описания

Фитоценологично описание – ареалминимум; визуално оценяване на
относителната хомогенност на
флористичен състав и структура

Събиране на екологични
данни за растителността
(условията на средата)

Сурови данни
TWINSPAN
Междинна таблица

Клъстерен анализ

Диференциална
таблица

Синтаксономия

Синоптична таблица
Диагностична таблица на
ниво асоциация (фитоценон)

Сравняване с публикувана
информация

Екологична характеристика
на асоциациите
(синекология)

Таблица – списък на
синтаксоните от по-висок ранг

Верификация на терен

Фиг. 4 Схема на етапите в класификационния анализ на
фитоценологичните описания по метода на Braun-Blanquet (с
модификации по Kent and Coker, 1992)

Топографска карта в М 1:25000
Горска карта в М 1:10000
Спътниково изображение
Цифров модел на релефа и речна мрежа
Векторни слоеве на класифицираните
местообитания

Фиг. 5 Структура на ГИС за генериране на картата на местообитанията от
изследвания район
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В качеството на геоинформационна основа е генериран цифров модел на релефа
на базата на спътникови, GPS и наземни данни. Тази операция представлява
векторизиране на изолиниите на релефа, при което става възможно визуализирането на
наклоните, изложението и формата на склоновете, а в съответните атрибутивни
таблици на програмата тази информация се съдържа в цифров вид. Цифровият модел на
релефа служи като основа за пространствено изобразяване на генерираната тематична
карта на местообитанията.

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
ФЛОРА
При анализа на флората на рез. „Каменщица” и прилежащите територии се
придържаме към идеята, че разбирането за флората винаги има географско съдържание
(Толмачев, 1974; Новосад, 1992).
1. Таксономична структура на флората
Флората на рез. Каменщица и прилежащи територии се състои общо от 716 вида и
подвида висши растения (без мъховете), принадлежащи към 334 рода и 79 семейства.
Това разнообразие съставлява 17.9% от видовете, 37.6% от родовете и 53.7% от
семействата във флората на страната ни. Разнообразието от мъхове (Bryophyta) е
представено от 15 вида.
Основните пропорции на големите таксони са близки до тези за страната (табл. 1).
Най-застъпен във флората на водосбора на р. Енинска е клас Magnoliopsida, което е
характерно за умерените и умерено-субтропичните райони на Холарктичното царство.
Слабо представени в сравнение с общия процент покритосеменни са класовете
Pinopsida, Polypodiopsida и Equisetopsida.
Във флората на резерват Каменщица, се срещат около 2/3 от видовете в целия
водосбор на р. Енинска. Установените растителни видове в границите на резервата са
498, принадлежащи към 261 рода и 67 семейства, заедно с включените по хербарни
образци и литературни източници видове (табл. 2). Таксономичното разнообразие в
резерват Каменщица е близко до това на някои други проучвани резервати от южните
склонове на Централна Стара планина – Соколна (Калинков и др., 1991б) и Джендема
(Vassileva et al., 2002).
Петнадесетте най-богати семейства във флората на целия водосбор са
представени в почти същия порядък и във флората на резерват Каменщица (фиг.
6). Изключение прави сем. Cyperaceae, чиито представители изграждат влажните
високотревия във високопланинските части, извън резерватната територия.
Сравнението с водещите семейства във флората на България показа, че първите както
за България, така и за района, са Asteraceae, Poaceae, Fabaceae. Те са най-големи и за
Холарктичната флора като цяло. На 4-то място за флората на изследвания район е сем.
Lamiaceae. То e и 5-то за България и 6-то за Стара планина. Семействата Rosaceae и
Caryophyllaceae са представени с равен брой родове (по 17) и почти равен брой видове
– съответно 43 и 42. Малки са разликите в броя на съответните таксони и за България
като цяло. Сем. Caryophillaceae е пето по брой видове за изследвания район и за
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България. Повечето му представители са локализирани по скалите и поради
екологичната изолация много от тях са ендемити.
Табл. 1 Таксономична структура на флората в изследвания район
Видове

1

1

2

% от общия брой таксони в България

100

100

25

% от общия брой таксони в изследвания район

1.3

0.3

0.3

брой таксони в България

18

27

61

4

9

13

22.2

33.3

21.3

Magnoliopsida

Pinopsida

Equisetopsida

Родове

Polypodiopsida

Семейства

брой таксони в България

1

1

8

брой таксони в изследвания район

брой таксони в изследвания район
% от общия брой таксони в България
% от общия брой таксони в изследвания район

5.1

2.7

1.8

брой таксони в България

4

6

17

брой таксони в изследвания район

2

3

6

50.0

50.0

35.3

% от общия брой таксони в изследвания район

2.6

0.9

0.8

брой таксони в България

107

663

3188

% от общия брой таксони в България

брой таксони в изследвания район

64

258

562

% от общия брой таксони в България

59.8

38.9

17.6

% от общия брой таксони в изследвания район

82.1

77.2

78.6

17

192

723

7

63

132

41.2

32.8

18.3

9.0

18.9

18.5

брой таксони в България

Liliopsida

Magnoliophyta

Pinophyta

Polypodiophyta

Equisetophyta

Tаксономична категория

брой таксони в изследвания район
% от общия брой таксони в България
% от общия брой таксони в изследвания район

Табл. 2 Таксономично разнообразие във флората на резерват Каменщица в сравнение с
други резервати от Централна Стара планина
Резерват
Каменщица

Резерват
Соколна

Резерват
Джендема

Брой видове

498

654

412

Брой родове

261

308

214

Брой семейства

67

75

58

Таксономична категория

12

14
12
10

%

8
6
4
2

Aster

aceae
Poace
ae
Fabac
eae
Lamia
ceae
Ro sa
ceae
Caryo
phyll
aceae
Scrop
hular
iacea
e
Api ac
eae
Brass
icace
ae
Ranu
ncula
ceae
Lil iac
eae
Cy pe
racea
e
Ru bia
ceae
Camp
anul a
ceae
Crass
ulace
ae

0

Водосбор на р. Енинска

резерват Каменщица

Фиг. 6 Най-богатите на видове семейства във флората на резерват Каменщица и
водосбора на р. Енинска

Добре представено е сем. Apiaceae – осмо по брой видове в изследвания район и
девето за България. Голяма част от представителите на семейството обитават
широколистни гори, горски сечища, влажни и мочурливи места. Семействата
Scrophulariaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae, Liliaceae, Cyperaceae, Rubiaceaea
запазват приблизителното си съотношение като това във флората на България. Те
включват таксони, еднакво добре представени в равнините и планините. С по-малък
брой таксони участват сем. Boraginaceae и Orchidaceae в сравнение с участието им във
флората на страната.
В спектъра на най-богатите родове за водосбора на р. Енинска с най-много видове
е представен вторият за страната р. Trifolium (15 вида). Родът е богат на ксерофитни
видове с древносредиземноморски произход (Станев, 1976). По-добрата застъпеност в
сравнение с флората на България на родовете Sedum (9 вида), Geranium (7 вида) и
Euphorbia (5 вида) е свързана с наличието на благоприятни за развитието им
екологични условия – сухи, каменисти и открити места от по-малка надморска
височина.
Анализът на таксономичната структура на изследваната локална флора показва
смесен планински с умерено-континентален характер и южно влияние, определено от
добре застъпените, характерни за Субсредиземноморието, родове и семейства.
2. Фитогеографска структура на флората
Анализът на флорните елементи показва най-висока застъпеност на следните
елементи (табл. 3): субсредиземноморски (13.2%), европейско-азиатски (12.1%),
европейско-средиземноморски (11.4%), европейски (8.1%), бореален (7.9%),
европейско-сибирски (7.5%) и суббореален (6.8%). Техните близки относителните
дялове пказват, че имат почти еднакво значение във фитогеографската структура на
района.
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Табл. 3 Процентни съотношения на геоелементите във водосбора на р. Енинска
Геоелементи
subMed (субсредиземноморски)
Eur-As (европейско-азиатски)
Eur-Med (европейско-медитерански)
Eur (европейски)
Boreal (бореални)
Eur-Sib (европейско-сибирски)
subBoreal (суббореални)
Bal (балкански)
subBal (суббалкански)
Med (средиземноморски)
Kos (космополитни)
Pont и subPont (понтийски и субпонтийски)
subEur (субевропейски)
Други

Процентен
дял
13.4
12.1
11.4
8.1
7.9
7.5
6.8
5.8
5.8
4.0
3.6
5.5
3.5
4.6

Най-голям дял има субсредиземноморският флорен елемент (subMed), представен
с 95 вида. Повечето от тях принадлежат към термофитите от планинския център
(Стефанов, 1943). Такива за изследваната флора са напр. Bupleurum falcatum L., Seseli
rigidum Waldst. et Kit, Telekia speciosa (Schreb.) Baumg., Alyssum rostratum Steven,
Dianthus giganteus D'Urv., Lathyrus laxiflorus (Desf.) Kuntze, Saxifraga rotundifolia L. и
др. Тук се отнасят и някои дървесни и храстови представители, повечето от които са
примес в дъбовите и буковите гори - Acer hyrcanum Fisch. et C.A.Mey., Аcer platanoides
L., Acer monspessulanum L., Fraxinus ornus L., Sorbus torminalis (L.) Crantz, Rosa canina
L., Ostrya carpinifolia Scop. и др.
На второ място е европейско-азиатският флорен елемент (Eur-As), застъпен с
12.1%. Повечето видове, които се включват в тази група, са типични горски
представители и мезофити или ксеромезофити в по-влажните ниши на
високопланинските пасища, например Heracleum sibiricum L., Hedera helix L., Lactuca
serriola L., Myosoton aquaticum (L.) Moench, Vicia sepium L., Lilium martagon L., Neottia
nidus-avis (L.) L. C. Rich., Chelidonium majus L., Alopecurus pratensis L., Anthoxanthum
odoratum L., Thalictrum aquilegiifolium L., Cephalanthera rubra (L.) Rich. и др.
Европейско-сибирският (Eur-Sib) флорен елемент е представен със 7.5%. Много
от тези видове са типични представители на флората на мезофитните букови гори Sanicula europaea L., Asarum europaeum L., Vincetoxicum hirundinaria Medic., Lapsana
communis L., Lathyrus vernus Bernh., Lonicera xylosteum L. Тук се отнасят и някои
видове, изграждащи по-влажните местообитания - Aegopodium podagraria L., Angelica
sylvestris L., Hypericum tetrapterum Fr., Mentha longifolia (L.) Huds., Alchemilla glabra
Neygenf.
Европейско-средиземноморските (Eur-Med) геоелементи са 11.4% от видовете във
флората на водосбора на р. Енинска. По-голямата част от тях са хелиофити, обитаващи
открити местообитания с различно овлажнение, напр. Peucedanum officinale L.,
Anthemis arvensis L., Carlina vulgaris L., Hieracium pilosella L., Inula oculus-christi L.,
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Leontodon hispidus L. Jasione heldreichii Boiss. & Orph., Silene otites (L.) Wibel, Sedum
hispanicum L., Scabiosa columbaria L., Lotus corniculatus L., Rhinanthus rumelicus Velen. и
др. Сред дървесните представители тук се отнасят Acer pseudoplatanus L., Sambucus
nigra L., Fraxinus excelsior L., Prunus mahaleb L., Ulmus glabra Huds. и др.
Европейският (Eur) и бореалният (Boreal) флорни елементи са представени в
района по равно. Всеки от тях съставлява по 8% от изследваната локална флора.
Повечето видове са мезофити. Бореалните елементи са добре застъпени в състава на
влажните ливади от съюз Calthion palustris Tüxen 1937 - Carex hirta L., Deschampsia
caespitosa (L.) P. Beauv., Festuca gigantea (L.) Vill., Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.,
Poa palustris L., Galium palustre L. и др.., както и много от обитателите на
субалпийските тревни съобщества. Повече от половината от всички 57 вида в групата
като цяло са мезотерми и микротерми от силвобореалния център по класификацията на
Стефанов (1943б).
Суббореалните геоелементи (subBoreal) са 6.8% от флората на района, основно
мезофити и хигрофити. От храстите и дърветата участват Juniperus communis L.,
Crataegus monogyna Jacq., Rubus idaeus L., Sorbus aucuparia L., Populus tremula L., Salix
caprea L. Малко по-голям е броят на терофитите и всички те са антропофити Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl, Cuscuta europaea L., Lathyrus aphaca L., Melilotus
alba Medicus, Erodium cicutarium (L.) L'Hér., Geranium robertianum L., Juncus bufonius
L., Linum catharticum L. и др.
Фитогеографската структура на флората на резерват Каменщица, разгледана
отделно и съпоставена спрямо тази за целия водосбор, част от който е резервата, не
показва големи различия (фиг. 7). Малко повече са субсредиземноморските,
европейско-средиземноморските и понтийските и субпонтийските геоелементи в
резервата в сравнение с целия водосбор. Това се обяснява с факта, че на територията на
резервата са добре застъпени хабитатите от по-ниска надморска височина, в които
лесно проникват посочените елементи.
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Фиг. 7 Фитогеографски спектър на флората на резерват
Каменщица и водосбора на р. Енинска

Поради отсъствието на субалпийска растителност на територията на резерват
Каменщица, се наблюдава превес на европейските и бореалните елементи във флората
15

на целия водосбор в сравнение с резервата. Значително участие на
субсредиземноморски елементи се посочва и за резерват Соколна (Мутафчиев, 1984),
също от южните склонове на Централна Стара планина.
В обобщение може да се посочи, че флората на изследвания район е планинска с
със субсредиземноморско влияние и връзки с палеарктичната и централноевропейската фитогеографски области.
3. Екологична структура на флората
Групирането на растителните таксони спрямо основните режими на средата за
наземните растителни съобщества – хидротермичен и светлинен, показва
преобладаване на мезофитите и хелиофитите в изследваната локална флора.
Спрямо режима на овлажнение най-голям дял имат видовете с умерени
изисквания – мезофитите (фиг. 8). Заедно с ксеромезофитите и хигромезофитите те
съставят мезофитния елемент от флората на района – за водосбора на р. Енинска
неговият дял е общо 56.1%.
Ксеромезофит;
18.5
Мезоксерофит;
22.8

Мезофит; 35.1

Ксерофит; 15.5

Хигромезофит; 2.5

Хигрофит; 3.8
Мезохигрофит; 1.8

Фиг. 8 Разпределение на екологичните групи в изследваната
флора спрямо овлажнението

Спрямо отношението си към светлинния фактор повече от половината видове
(фиг. 9) са хелиофити. Към тази група се отнасят почти всички храсти и дървета и
голяма част от тревистите растения, обитаващи откритите местообитания. Групата на
сенкоиздържливите растения, включваща сциохелиофитите и хелиосциофитите,
обединява общо 27.1% от видовете. Тези растения са адаптирани към по-широк
диапазон от стойности на светлинния фактор. Тук се отнасят повечето видове от
тревния етаж в дъбовите гори.
Типичните сциофити (8.8%) заедно с хелиосциофитите заемат немалък дял във
флората на района. Това са основно тревисти, горски видове, разпространени в
буковите гори, например Sanicula europaea L., Asarum europaeum L., Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, Polystichum aculeatum (L.) Roth, Myosoton aquaticum (L.) Moench, Lathyrus
vernus Bernh. и др. Тук се отнасят и някои видове във влажните и сенчести пукнатини
от скалите - Polypodium vulgare L., Moehringia pendula (Waldst. & Kit.) Fenzl и др.
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Хелиофит; 64.1

Сциохелиофит;
19.3

Сциофит; 8.8

Хелиосциофит;
7.8

Фиг. 9 Разпределение на екологичните групи в изследваната флора
спрямо светлината

Екологичната структура на флората на резерват Каменщица спрямо
разгледаните екологични фактори не се отличава съществено от тази за целия водосбор.
(табл. 4). В резервата малко повече са ксерофитите (с почти 3%), а незначително помалко са мезофитите спрямо целия водосбор, което е свързано с отсъствието на
видовете от субалпийската тревна растителност на територията на резервата,
преобладаващата част от които са мезофити. По тази причина е по-висок и процента на
хигрофитите във водосбора – това са видове от влажните високотревия на
високопланинската зона, които се срещат извън границите на резервата. Спрямо
светлинния режим разликите в процентните отношения на различните екологични
групи също са незначителни.
Табл. 4 Процентни съотношения на екологичните групи растения спрямо овлажнението и
светлината във флората на резерват Каменщица и водосбора на р. Енинска
Екологична
група
ксеромезофит
ксерофит
мезоксерофит
мезофит
мезохигрофит
хигромезофит
хигрофит

Овлажнение
Резерват
Каменщица
21.1
18.3
23.1
33.3
0.8
2.2
1.2

Водосбор на
р. Енинска
18.5
15.5
22.8
35.1
1.8
2.5
3.8

Екологична
група
сциофит
сциохелиофит
хелиосциофит
хелиофит

Светлина
Резерват
Каменщица
9.4
22.1
8.0
60.4

Водосбор на
р. Енинска
8.8
19.3
7.8
64.1

Съотношенията между представените екологични групи показват разнообразието
от ландшафтни форми в изследвания район.
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4. Биологични типове
Разликите в процентните отношения между биологичните типове за резерват
Каменщица и водосбора на р. Енинска са незначителни (табл. 5). Най-много са
тревистите многогодишни растения (съответно 65.3 % и 67.2%). Сред тях са всички
доминанти в тревната растителност на района. Тревистите растения заедно с
полухрастите и междинните групи имат голям превес – общо 87.6% за флората на
водосбора и почти толкова за тази на резервата. Дърветата и храстите и преходните
форми между тях в целия водосбор са общо 12.4%, от които 5.3% са дървета.
Табл. 5 Процентни съотношения на биологичните типове във флората на резерват Каменщица и
водосбора на р. Енинска

Тревисти растения
и полухрасти

Дървета
и храсти

Биологичен тип
Дървета
Дървета - храсти
Храсти
Храсти - дървета
Полухрасти
Трев. многогодишни полухрасти
Трев. многогодишни
Трев. дву - многогодишни
Трев. двугодишни
Трев. едно - многогодишни
Трев. едно - двугодишни
Трев. едногодишни

Резерват
Каменщица
5.8
1.0
6.3
1.2
0.6

Водосбор на р.
Енинска
5.3
0.7
5.4
1.0
0.4

0.4

0.4

65.3
0.2
2.2
0.4
3.2
13.3

67.2
0.6
2.1
0.3
2.9
13.7

За планински район като водосбора на р. Енинска процентът на едногодишните
тревисти растения не е малък – 13.7%, а заедно с едно- до двугодишните и едно- до
многогодишните те са почти 17%. Повече от половината от тях са антропофити, напр.
Anthemis arvensis L., Erigeron annuus (L.) Pers., Trifolium arvense L., Urtica urens L. и др.
5. Жизнени форми по Раункиер
Между биологичните спектри на водосбора на р. Енинска и намиращия се в него
резерват Каменщица няма съществени разлики (табл. 6).
Табл. 6 Биологичен спектър на флората в резерват Каменщица и водосбора на р. Енинска и
сравнение със спектрите на други райони
Район
Резерват Каменщица
Водосбор на р. Енинска
Врачанска планина
Осогово
Голо Бърдо
България
Нормален биологичен спектър

Ph, %
11
10
12
9
10

Ch, %
6
4
7
1
4
12

46

9

H, %
55
57
57
67
59
55
26

Cr, %
9
10
7
5
9
6
6

Th, %
18
19
18
18
18
27
13
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Спектърът на изследвания район е близък до този на Врачанска планина и
Осогово. Процентните дялове на фанерофитите, хамефитите и терофитите са почти
равни (с разлика най-много от 2%) със значителния превес на хемикриптофитите. Тази
прилика добре отразява климатичните особености и на трите района – планински
вариант на умерено-континенталния климат. Отнесен към спектъра на жизнените
форми за флората на страната, биологичният спектър на водосбора на р. Енинска се
откроява с характерното за планинския климат разнообразие от по-мезофилни
местообитания.
6. Ендемити и реликти
Балканските ендемити във флората на водосбора на р. Енинска са 5.8%. Този дял е
около два пъти по-малък от посочения за страната – 11% (Petrova and Vladimirov, 2010),
но два пъти по-голям от характерния за Стара планина – почти 3% (по Bondev et al.,
2000; Petrova and Vladimirov, 2010).
Повечето от ендемитите и субендемитите в изследвания район са основно
многогодишни тревисти растения (по изключение едногодишни) до полухрасти и
храсти, предимно хелиофити, ксерофити, по-малко мезофити и ксеромезофити.
Разпределени са в 57 рода от следните семейства: Aceraceae, Apiaceae, Asteraceae,
Betulaceae, Boraginaceaea, Campanulaceae, Caryophyllaceae, Crassulaceae, Dipscaceae,
Fabaceae, Gesneriaceae, Hypericaceae, Iridaceae, Juncaceae, Lamiaceae, Oleaceae,
Poaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae, Violaceae. С най-голям
брой ендемични и субендемични видове (над 5) се отличават семействата Asteraceae,
Campanulaceaea, Caryophyllaceae, Poaceae, следвани от Fabaceae, Lamiaceae,
Scrophulariaceae. Известен брой видове във флорния комплекс (включително
субендемитите) са представители на т.нар. консервационен ендемизъм (по Стефанов,
1943б). Такива са Haberlea rhodopensis Friv., Achillea grandifolia Friv., Campanula lanata
Friv., Crocus veluchensis Herbert, Silene lerchenfeldiana Baumg, Acer heldreichii Orph.,
Minuartia saxifraga (Friv.) Graebn. и др. Това е основание да се предполага за наличие на
първичен формообразувателен процес, отпреди формирането на съвременния облик на
флората и растителността в района.
Към неоендемитите в изследваната флора, представители на т. нар.
полиморфизъм (по Стефанов, 1943б) се отнасят всички ендемити от сем. Poaceae,
някои видове от р. Silene, изключително богат на ендемични форми за България, р.
Dianthus, сем. Campanulaceae, както и видовете Angelica pancicii Vandas, Iris
reichenbachii Heuff., Minuartia bulgarica (Velen.) Graebn., Genista rumelica Velen. и др.
Балканските субендемити са застъпени с 5.8% в изследваната флора. Те показват
връзките на флората със съседни географски области. За изследвания район това са
основно Карпатите, Алпите, отчасти Апенините. С ареал, навлизащ на север в
Карпатската област от Балканския полуостров са Anthemis carpatica Willd., Moehringia
pendula (Waldst. & Kit.) Fenzl, Jovibarba heuffelii (Schott) A. & D. Löve, Syringa vulgaris
L., Potentilla ternata C. Koch, Silene lerchenfeldiana Baumg. и др. Връзки със северните
части на Балканския полуостров показват Балкано-дакийските елементи (Hieracium
jankae Uechtr., Dianthus petraeus Waldst. & Kit., Dianthus pinifolius Sm., Iris reichenbachii
Heuff. и др.).
Анализът на ендемичния комплекс от флората на водосбора на р. Енинска се
отнася почти изцяло и за намиращия се в него резерват Каменщица. Основание за
тази преценка е факта, че ендемизмът е концентриран в скалните местообитания, които
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са добре представени в резервата. Малък брой ендемити и субендемити от
високопланинската тревна растителност като Angelica pančičii, Asperula capitata,
Phyteuma confusum, Luzula glabrata ssp. deflexa се срещат извън границите на резервата.
Въпреки по-ниския спрямо средния за страната процентен дял на ендемитите,
изследваната локална флора се характеризира с добре запазен флорен комплекс.
7. Антропофити, апофити и автохтонни растения
Антропофитите, апофитите и автохтонните видове в изследвания район са
съответно 19.4%, 21.2% и 59.4% (табл. 7). Тези данни са близки до посочените за
страната от Петрова и Владимиров (2002). Същински антропофити са почти 1/5 от
видовете в изследваната флора. За планински район този дял е относително висок.
Повечето антропофити са в откритите и сухи местообитания от по-ниска надморска
височина, които изпитват влиянието на обработваемите площи от низините и близостта
на населените места - например Anthemis arvensis L., Matricaria trichophylla (Boiss.)
Boiss., Xeranthemum annuum L., Sinapis arvensis L., Trifolium arvense L., Urtica urens L.,
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus и др. Сред антропофитите са и много видове,
основно тревисти многогодишни растения, чието разпространение е свързано с повлажни и рудерализирани места около чешми, хижи и др. – напр. Parietaria officinalis
L., Urtica dioica L. Rumex alpinus L., Equisetum arvense L. и др.
Антропофитите и апофитите във флората на резерват Каменщица са съответно
19.1% и 20.7%. Тези проценти почти не се отличават от посочените за флората на
водосбора, в който се намира резервата. Като силно подвижни и пластични елементи,
които проникват основно от долината на р. Тунджа и обработваемите земи от юг,
всички антропофити във водосбора на р. Енинска са потенциален елемент на флората и
на резервата, дори и да са установени извън границите му. Те се срещат най-вече в
долните, по-достъпни части на резерватната територия, край пътеките и на местата
около реките, където е практикувана паша. В сравнение с процентния дял на
антропофитите в други изследвани резервати в Стара планина, например резерват
Соколна – 9.3% (Калинков и др., 1991б), тук антропофитният елемент е доста висок,
което говори за сериозна антропогенна намеса и необходимостта от взимане на мерки
за ограничаването й.
Табл. 7 Антропофити, апофити и автохтонни таксони в изследвания район
Вид таксон

В изследвания район

България
(по Петрова и Владимиров, 2002)

Брой видове

%

%

Антропофити

139

19.4

14

Апофити

152

21.2

Автохтонни
Видове с
неуточнен статут

425

59.4

-

-

80 (вкл. апоф.)

6
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8. Консервационно значими видове във флората на изследвания район
Консервационно значимите видове във водосбора на р. Енинска са 21 или почти
3% от флората на района (
табл. 8).
Повечето консервационно-значими видове се срещат и на територията на
резерват Каменщица с изключение на обитателите на високопланинските тревни
съобщества от най-високите надморски височини във водосбора на р. Енинска.
Табл. 8 Видове с природозащитен статус в изследвания район
ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС

Вид

Червен списък на
висшите растения в
Семейство
България (Petrova and
Vladimirov, 2009)
Aceraceae
VU (уязвим)
Rosaceae
EN (застрашен)
Rosaceae
VU (уязвим)
Apiaceae
VU (уязвим)
Ericaceae
VU (уязвим)
Rubiaceae
NT (почти застрашен)
Apiaceae
NT (почти застрашен)
Campanulaceae VU (уязвим)
Fabaceae
EN (застрашен)
Orchidaceae
EN (застрашен)
Amaryllidaceae EN (застрашен)
Brassicaceae
EN (застрашен)
Gesneriaceae
LC (слабо засегнат)
Crassulaceae
NT (почти застрашен)

Закон за
биологичното
разнообразие

Acer heldreichii Orph.
Прилож. 3
Alchemilla achtarowii Pawl.
Прилож. 3
Alchemilla erythropoda Juzz
Angelica pancicii Vandas
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Asperula capitata Kit. ex Schult.
Bupleurum flavum Forssk.
Campanula lanata Friv. *
Прилож. 3
Chamaecytisus frivaldszkyanus (Degen) Kuzmanov
Dactylorhiza incarnata (L.) Sóo
Прилож. 3
Galanthus nivalis L.
Прилож. 3
Erysimum cheiranthoides L.
Haberlea rhodopensis Friv. *
Прилож. 3
Jovibarba heuffelii (Schott) A. & D. Löve
Luzula glabrata (Hoppe) Desf. ssp. deflexa
(Kožuharov) Kožuharov
Juncaceae
Прилож. 3
Micromeria frivaldszkyana (Degen) Velen.
Lamiaceae
EN (застрашен)
Прилож. 3
Phyteuma confusum A. Kern.
Campanulaceae VU (уязвим)
Poa palustris L.
Poaceae
Прилож. 2а
Pyrola rotundifolia L.
Pyrolaceae
DD (с недост. данни)
Прилож. 3
Sempervivum erythraeum Vel.
Crassulaceae
LC (слабо засегнат)
Trinia glauca (L.) Dumort.
Apiaceae
Прилож. 3
„*” - видове, включени в Приложение 1 на Бернската конвенция за опазване
на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания.
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РАСТИТЕЛНО И ХАБИТАТНО РАЗНООБРАЗИЕ
Растителните съобщества са разгледани в ред, съобразен с класификацията на
местообитанията на EUNIS (Davies et al., 2004; http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp).
1. Тревна растителност
Приложената клъстерна дендрограма на тревната растителност (фиг. 10) е
резултат от обработването на 133 фитоценологични описания. Обособените групи
описания са означени с буквени символи на фиг. 10: A – тревни съобщества от
високопланинската безлесна зона с преобладаване на различни житни; B, Е –
хазмофитна растителност от силикатни скали; C – ксеротермни тревни съобщества с
преобладаване на белизма и валезийска власатка; D – петрофитни ценози на Satureja
montana; F – влажни високотревия край планински реки и потоци от безлесната зона.
Почти същите групи се получиха и при обработването им с TWINSPAN.
1.1.Ксеротермни тревни съобщества в дъбовия горски пояс
1.1.1. Клас Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tüxen 1943, разред Festucetalia
valesiacae Br.-Bl. & Tüxen 1943
Клас Festuco-Brometea обединява ксеротермна тревна растителност от умерените
и суббореални райони. Това са континентални степи, каменисти степи и сухи тревни
съобщества върху песъкливи терени (Mucina, 1997; Rodwell et al., 2002). От
синтаксономична гледна точка ксеротермните тревни съобщества в изследвания район
се отнасят към разред Festucetalia valesiacae.
Фитоценологичните описания, направени в ксеротермни тревни съобщества в
изследвания район, са общо 22. При анализирането има с TWINSPAN и клъстерен
анализ (фиг. 11), те се разделят в две групи.
Съюз Festucion valesiacae Klika 1931
Съобществата на съюза в изследвания район са разпространени в дъбовия горски
пояс и заемат ограничени площи сред ценозите на келявия габър и иглолистните
култури при надморска височина 500 – 750 m, на места – до 1000 m. Заемат склонове с
малък наклон и южно и югоизточно изложение. Почвите са кафяви горски (Dystric
Cambisols) и излужени канелени горски (Chromic Luvisols), средно до силно ерозирани.
Ценозите са затворени до полуотворени с проективно покритие между 70 и 95%.
Доминират Festuca valesiaca, Dichanthium ischaemum, Chrysopogon gryllus, на покаменистите места Phleum montanum. Видове с висока константност са Festuca
valesiaca, Diachanthium ischaemum, Chrysopogon gryllus, Teucrium chamaedrys,
Xeranthemum annuum, Thymus striatus, Asperula cynanchica, диагностични за съюз
Festucion valesiacae (Horvat et al., 1974; Sanda et al., 1999; Цонев, 2002; Apostolova and
Meshinev, 2006; Michálková, 2007; Сопотлиева, 2008 и др.). В биологичния спектър
преобладават хемикриптофитите (61%), следвани от терофитите (21%). Във
фитогеографския спектър най-голям е броят на европейско-средиземноморските (20%),
следвани от субсредиземноморските елементи (17%). Понтийският елемент, включващ
понтийско-средиземноморски, понтийски, понтийско-сибирски, южно-понтийски,
субпонтийски и понтийско-централноазиатски, е 14%.
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Фиг. 10 Обща класификационна дендрограма на обособените групи съобщества в тревната растителност на водосбора на р. Енинска: A
– тревни съобщества от високопланинската безлесна зона с преобладаване на различни житни; B, Е – хазмофитна растителност от
силикатни скали; C – ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма и валезийска власатка; D – петрофитни ценози на
Satureja montana; F – влажни високотревия край планински реки и потоци от безлесната зона

Фиг. 11 Класификационна дендрограма на ксеротермните тревни
съобщества в дъбовия горски пояс

Според класификацията на EUNIS съобществата от съюз Festucion valesiacae се
отнасят към местообитание E1.4344 - ксеротермни ливади и пасища от садина, белизма
и валезийска власатка (Helleno-Balkanic andropogonid grass steppes).
Съюз Saturejon montanae Horvat 1962
Петрофилните ценози със Satureja montana се развиват в комплекс със
съобществата на съюз Festucion valesiacae. Заемат склонове с различен наклон и
преобладаващо южно и югоизточно изложение. Това са припечни, сухи и често
ерозирали места. Диагностични видове за съюза са Euphorbia myrsinites, Satureja
montana, Convolvulus cantabrica, Alyssum rostratum, Sideritis montana, Scabiosa triniifolia,
Allium flavum, Orlaya grandiflora, Koeleria nitidula (Horvat et al., 1974; Sopotlieva, 2006;
Pedashenko et al., 2009). В някои ценози с по-високо проективно покритие участват
Chrysopogon gryllus, Convolvulus cantabrica, Koeleria nitidula, но за изявен доминант в
групата не може да се говори, което е свързано с ограничения капацитет на средата –
липса на достатъчно влага почти през цялата година и ограничен запас от хранителни
вещества. От мъховете се срещат Polytrichum piliferum, Dicranum scoparium, Ceratodon
purpureus. Общото проективно покритие е различно, по-често е около 50%. Почвите са
сухи и плитки, кафяви горски (Dystric Cambisols) или излужени канелени горски
(Chromic Luvisols), средно до силно ерозирани. На много места ценозите се развиват
директно върху скални разкрития.
В биологичния спектър преобладават хемикриптофитите - 55%. Голям е
процентът на терофитите – 27%. Хамефитите са 10% (Satureja montana, Sideritis
montana, Chamaecytisus albus, Genista depressa, Thymus striatus, Chamaecytisus ciliatus и
др.), форми, характерни за ариден и семиариден климат. Фанерофитите са малко
повече, отколкото в съобществата на Festucion valesiacae – 4%, а криптофитите също са
4%. Във фитогеографския спектър преобладават субсредиземноморски геоелементи
(24%). Европейско-средиземноморските са 13%. Палеарктичните елементи
(европейско-азиатски и европейско-сибирски) са застъпени общо с 16%. Ендемичният и
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субендемичният елемент е представен с 8%. Понтийският елемент в най-общ смисъл
(понтийски, южнопонтийски, субпонтийски) е представен с 8%.
Съгласно класификацията на местообитанията на EUNIS съобществата на съюз
Saturejon montanаe се отнасят към местообитание E1.55 - субсредиземноморски
петрофитни степи (Eastern sub-Mediterranean dry grasslands). Според Цонев и др. (2011)
на много места в България те са едафично явление. След унищожаване на горската
растителност в резултат на активна паша ерозионните процеси са довели до
разширяване на заеманите от тях площи.
1.2.Високопланински пасища
1.2.1. Клас Juncetea trifidi Hadač in Klika et Hadač, разред Seslerietalia
comosae Simon 1958
Съюз Potentillo ternatae-Nardion strictae Simon 1958
Асоциация Campanulo abietinae-Lerchenfeldietum flexuosae ass. nova
Асоциацията обединява 42 фитоценологични описания, които показват
хомотонност и минимално сходство 37% (фиг. 12). Те образуват непрекъснат пояс по
главното било в северозападната част на изследвания район.

Фиг. 12 Класификационна дендрограма на тревните съобщества от съюз Potentillo-Nardion в
субалпийската зона

Въз основа на направения анализ на видовия състав, справката със съответната
литература и екологичните характеристики на тревните съобщества от
високопланинската зона, те са обособени в нова асоциация: Campanulo abietinaeLerchenfeldietum flexuosae ass. nova с диагностични видове Lerchenfeldia flexuosa и
Campanula patula ssp. abietina, към съюз Potentillo ternatae-Nardion strictae Simon 1958.
Това е оптималната растителност за субалпийския пояс на изследваната територия,
която включва различни в сукцесионно отношение фации на асоциацията (с
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доминиране на Lerchenfeldia flexuosa и Agrostis capillaris; деградационна фаза с
доминиране на Nardus stricta; фация с високо обилие на Bruckenthalia spiculifolia,
Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus). Климаксното състояние на тези съобщества
според Velev and Apostolova (2008) е с нулево обилие на картъла и стабилно видово
разнообразие (оптималното за района).
Асоциация Campanulo abietinae-Lerchenfeldietum flexuosae ass. nova от водосбора
на р. Енинска приемаме като част от съюз Potentillo ternatae-Nardion strictae на разред
Seslerietalia comosae и клас Juncetea trifidi. В подкрепа на това решение привеждаме
следните аргументи: 1) Първоначално съюзът е бил описан като обединяващ първична
и вторична, субалпийска и алпийска тревна растителност в рамките на клас Juncetea
trifidi (Simon, 1958). Привеждайки този аргумент, се придържаме към идеята на
цитирания автор за отделянето на картъловите съобщества от алпийския и
субалпийския пояс в отделен съюз. 2) Клас Nardo-Callunetea (Calluno-Ulicetea)
обединява голямо разнообразие от храстовидни и ерикоидни съобщества от низинния
до планинския пояс (Rodwell et al., 2002) с високо участие на видове от р. Erica, Calluna
vulgaris и др. Тези съобщества имат широк височинен диапазон на разпространение, от
низинен до планински, но не са алпийски и субалпийски, каквато е била
първоначалната концепция на Simon (1958) за съюз Potentillo-Nardion. 3) Придържаме
се към схемата на Rodwell et al. (2002) за класификация на растителните съобщества,
която е най-актуалното обобщаване на растителните съюзи в Европа и тяхната връзка с
местообитанията по EUNIS.
В биологичния спектър преобладават хемикриптофитите (71%). Криптофитите са
6%. Фанерофитите и хамефитите, нетипични за този тип растителност, са представени
по равно - по 8%, а терофитите са 7%.
От флорните елементи най-застъпен е европейско-средиземноморският – 14%.
Характерният за този тип растителност холарктичен елемент – бореален и суббореален,
е представен с 18% общо. Интерес представлява ендемичният елемент, представен с
14%. Тук се включват балканските ендемити Campanula patula ssp. abietina, Crocus
veluchensis, Minuartia bulgarica, Genista rumelica, Campanula sparsa, Anthemis
macedonica и др. и балканските субендемити, включващи основно карпато-балкански и
алпийско-карпатско-балкански
геоелементи.
Субсредиземноморските
и
средиземноморските геоелементи са общо 14%, а космополитите – 4%.
Съгласно класификацията на EUNIS съобществата на съюз Potentillo ternataeNardion strictae се отнасят към местообитание E4.318 - субалпийски ацидофилни
мезофитни съобщества, предимно от картъл (Oro-Moesian mat-grass swards).
Местообитанието играе съществена роля в състава на растителната покривка на Стара
планина (Русакова, 2011).
1.3.Хигрофитна и мезохигрофитна растителност
1.3.1. Клас Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937, разред Molinietalia W. Koch
1926
Съюз Calthion palustris Tüxen 1937
Съобществата на Calthion във водосбора на р. Енинска са описани във
високопланинската безлесна зона на района. Те заемат влажните понижения на релефа
край реките и потоците, където почвите са по-дълбоки, обезпечени с хранителни
вещества и в различна степен влажни през годината. Тези ценози имат характер на
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високотревия заради хетерогенната хоризонтална структура и характерните за тях
високи треви като балканския ендемит Angelica pančičii.
Асоциация Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae Zlinská 1989
Към тази асоциация са отнесени групата от 9 описания, която се обособява при
клъстерния анализ (фиг. 13). Доминантни видове са Mentha longifolia и Deschampsia
caespitosa, а съдоминанти в някои описания са Filipendula ulmaria и Caltha palustris.
Константни видове за групата (константност над III) са Lathyrus pratensis, Filipendula
ulmaria, Caltha palustris, Carex hirta. Те, заедно с Ranunculus repens, Myosotis
scorpioides, Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, Lysimachia nummularia (константност II и I)
съставят комплекса от характерни видове на асоциация Filipendulo ulmariae-Menthetum
longifoliae Zlinská 1989 описана в Словакия (Hájková et al., 2008). От мъховете с високо
покритие участват Calliergonella cuspidata, Philenetis fontana, Marchantia aquatica.
Ценозите на асоциацията заемат заравнени или полегати склонове (наклон от 15 до 30
градуса) с преобладаващо южно изложение. Почвите са влажни до преовлажнени през
пролетта и периодите на максимумите на валежите, кафяви горски (Eutric и Dystric
Cambisols). Ценозите на асоциацията са със 100% проективно покритие и сравнително
хетерогенна хоризонтална структура, причинена от неравностите в релефа и свързаното
с това неравномерно разпределение на условията на средата.

Фиг. 13 Класификационна дендрограма на мезохигрофитната тревна растителност

В биологичния спектър преобладават характерните за бореалната и суббореална
растителност хемикриптофити (76%). Криптофитите са 9%. Малък е процентът на
нетипичните за тази растителност хамефити – 2%. Фанерофитите са 4%, а терофитите,
също нетипични за съобществата на Calthion – 9%. Някои от последните са
антропофити (Arctium lappa, Carduus nutans, Lapsana communis, Equisetum arvense).
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Във фитогеографския спектър бореалните и суббореалните геоелементи са
съответно 17% и 16%. Европейско-азиатските и европейско-сибирските елементи
съставляват общо 24%. Европейският флорен елемент е застъпен с 8%.
Група съобщества Mentha longifolia и Urtica dioica
Тази група включва 3 описания (фиг. 13). Поради малкия брой описания, послабото флористично сходство и най-вече по-високото участие на антропофитни
елементи, тази група е обсъдена на ниво съобщество. Висококонстантни и
едновременно доминиращи видове са Urtica dioica и Mentha longifolia. Групата е част
от Calthion palustris, независимо от по-слабата представеност на характерните видове за
съюза. По-бедния видов състав е за сметка на повишеното участие на антропофитни
елементи. Това показва деградация в условията на местообитанието.
Според хабитатната класификация на EUNIS (http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp)
влажните високотревия на съюз Calthion palustris се отнасят към местообитание Е5.41 влажни съобщества от високи треви край планински реки и потоци (Screens or veils of
perennial tall herbs lining watercourses).
2. Горска широколистна растителност
2.1.Мезохигрофитни крайречни гори
2.1.1. Клас Populetea albae Braun-Blanq. 1962, разред Fraxinetalia Scamoni et
Passarge 1959
Клас Populetea albae Braun-Blanq. 1962 обединява крайречни широколистни гори
на алувиални терени и разпространени край планински реки (Rodwell et al., 2002).
Разред Fraxinetalia Scamoni et Passarge 1959 обединява крайречни гори от ясен и елша в
умерените и вътрешноконтиненталните райони на Европа.
Съюз Alnion incanae Pawł. et al. 1928
Според Rodwell et al. (2002) съюзът обединява заливни гори от планински ясен и
елша върху преовлажнени алкални почви. Това са крайречни съобщества в горните и
средните течения на реките с характер на интразонална растителност. В долния
планински пояс съобществата на съюза са доминирани основно от Alnus glutinosa (L.)
Gaertn (формация Alneta glutinosae – Бондев, 1991).
Група съобщества на Alnus glutinosa и Brachypodium sylvaticum
Крайречните гори на Alnus glutinosa са елемент на коренната мезофитна и
хигрофитна растителност в низините (Бондев, 1991). В изследвания район е описана
група съобщества на Alnus glutinosa и Brachypodium sylvaticum в южната част при
надморска височина 500 – 550 m. Ценозите й заемат ограничена площ в югоизточната
част на защитената местност „Енинско ждрело” върху склонове с много малък наклон и
преобладаващо южно изложение. Почвите са делувиално-ливадни (gleyic Colluvisols),
влажни или преовлажнени. Произходът на гората е естествен семенен, но съставът и
структурата й са силно повлияни от околните иглолистни култури. В дървесния етаж
доминира Alnus glutinosa, а като примес участват Ulmus glabra, Salix alba, Ostrya
carpinifolia, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, по-ограничено Carpinus
betulus, Prunus cerasifera.
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При клъстерния анализ и при анализа TWINSPAN тези ценози се отделят в
самостоятелна група от 3 описания (фиг. 14).
Биологичният спектър на групата е близък до спектъра на горите от умерено
топлата зона, което кореспондира с интразоналния характер на тази растителност в
ксеротермния дъбов пояс. Най-много са хемикриптофитите - 55%. Висок е и процентът
на фанерофитите - 31%, поради по-голямото видово разнообразие в дървесния етаж.
Криптофитите са 11%, а терофитите – 3%. Хамефити няма.
От геоелементите преобладават европейско-азиатските (17%), следвани от
европейско-средиземноморските (11%), суббореалните (11%) и бореалните (9%). Добре
застъпени са и субсредиземноморските елементи - 9% и европейските – 8%.
Балканските ендемити и субендемити са общо 4%.

Фиг. 14 Класификационна дендрограма на горската растителност от ксеротермния дъбов и
габърово-горуновия пояс

В класификацията на местообитанията на EUNIS крайречните гори в изследваната
територия се отнасят към местообитание G1.2116 - крайречни гори от елша и
планински ясен (Dacio-Moesian ash-alder woods). В България местообитанието
обединява крайречни галерийни съобщества с основен едификатор Alnus glutinosa
(Димитров и Ташев, 2011).
2.2.Мезофитни букови гори
2.2.1. Клас Querco-Fagetea Braun-Blanq. et Vlieger in Vlieger 1937, разред
Fagetalia sylvaticae Pawł. et al. 1928
Клас Querco-Fagetea Braun-Blanq. et Vlieger in Vlieger 1937 включва смесените
широколистни гори от умерените ширини на Европа (Rodwell et al., 2002). Mucina
(1997) определя класа като обединяващ мезофилни и субксерофилни широколистни
гори от умерените и суббореални европейски райони. Разнообразието от разреди в
класа се определя от фитогеографски, екологични и физиономични различия.
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Мезофилните букови гори с централно-европейски произход и разпространение са
обединени в разред Fagetalia sylvaticae Pawł. et al. 1928.
Съюз Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tüxen 1954 (ацидофилни букови
гори)
Асоциация Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae Meusel 1937
Към тази асоциация се отнасят ацидофилни букови гори, широко разпространени
в цялата страна (Tzonev et al., 2006). В изследвания район са локализирани южно от
скалистия вр. Катуните, в средната част на рeз. Каменщица. Асоциацията обединява 9
описaния, които се отделят при анализа TWINSPAN в отделен клъстер с диагностични
видове Dryopteris filix-mas, Luzula luzuloides, Polypodium vulgare, Geranium
macrorrhizum, Prenanthes purpurea. В класификационната дендрограма като резултат от
клъстерния анализ тези описания са обединени в сравнително нехомотонен субклъстер
с минимално сходство 40% (фиг. 15).

Фиг. 15 Класификационна дендрограма на буковите гори

Съобществата на асоциацията заемат стръмни склонове (наклон 30 – 40 градуса) с
преобладаващо южно и югоизточно изложение от двете страни на р. Каменщица, найголемия ляв приток на р. Енинска, при надморска височина 1000 – 1300 m. Почвите са
кисели, кафяви горски (Dystric Cambisols), плитки и каменливи. На много места
особено върху по-стръмните склонове се наблюдават скални разкрития под склопа на
гората с участие на мъховете Isothecium alopecuroides и Polytrichum juniperinum.
Диагностичен вид за асоциацията е Luzula luzuloides, константни видове са Fagus
sylvatica, Luzula luzuloides, Poa nemoralis, Geranium macrorhizum, Polypodium vulgare
(по Willner, 2000; Tzonev et al., 2006). В структурно отношение тези съобщества са с
изразени 3 етажа. В дървесния етаж като примес или като подетаж участват Acer
pseudoplatanus, Carpinus betulus, Quercus dalechampii, Acer hyrcanum. В храстовия етаж
участват Rubus idaeus и Lonicera xylosteum и по-ограничено Crataegus monogina,
Euonymus latifolius. Тревният етаж е с проективно покритие 30 – 50%. Доминиращи
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видове са Luzula luzuloides, Poa nemoralis, Galium odoratum. Произходът на горите е
издънков, но на места се наблюдават единично стари 80–100-годишни екземпляри.
Средната възраст на съобществата е около 40-60 години, а склопът е 80 – 90%.
Възобновяването им е сравнително добро.
В биологичния спектър хемикриптофитите са с голям превес 70%. Фанерофитите
са 16%, а криптофитите, представени от пролетни ефемероиди – 12%. Нетипичните за
тези гори хамефити и терофити са по 1%. Спектърът се доближава до обобщения за
горите в умерено-студената зона по Павлов (2006).
Във фитогеографския спектър преобладават европейско-азиатските геоелементи
(18%). Те, заедно с европейско-сибирските (9%), съставляват 27%. Бореалните и
суббореалните елементи са общо 26%. Южното влияние, свързано с географското
положение на съобществата, е видимо от субсредиземноморските геоелементи, които
заедно със средиземноморските са общо 10%. Европейско-средиземноморските и
европейските елементи са също по 10%.
В хабитатната класификация на EUNIS буковите гори от типа Luzulo-Fagetum,
разпространени на Балканския полуостров, се отнасят към G1.6931 - ацидофилни
букови гори (Balkan Range acidophile beech forests).
Съюз Asperulo-Fagion sylvaticae Tüxen 1955 (неутрофилни букови гори)
Асоциация Asperulo odoratae-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959
Към асоциацията се отнасят преобладаващата част от буковите гори в
изследвания район, които образуват непрекъснат пояс при надморска височина 1110 –
1400 m. В класификационната дендрограма на буковата растителност (фиг. 15) те са
обединени в хомотонен клъстер от 42 описания със сходство 53%. Константни видове
са Luzula sylvatica, Geranium robertianum, Hordelymus europaeus, Impatiens noli-tangere,
Galium odoratum, Rubus idaeus, Poa nemoralis.
Горите на асоциацията са разпространени върху склонове с различно изложение и
наклон. Почвите са дълбоки кафяви горски (Dystric и Eutric Cambisols) с неутрална или
леко кисела реакция. Дървесният етаж е монодоминантен, на места като примес
участват Sorbus aucuparia, Acer platanoides. Храстовият етаж е слабо представен от
видовете Rubus idaeus и Sambucus nigra. Тревният етаж е с проективно покритие от 20%
до 50% в по-младите ценози. Доминанти в тревния етаж са Galium odoratum, Poa
nemoralis, Luzula sylvatica и др. Върху по-влажен субстрат като доминант се развива
Impatiens noli-tangere и придава характерен аспект на фитоценозата. Ценозите с
преобладаване на слабоногата са в близост до туристически обекти и пътеки, което е
индикатор за нитрофилизиране на почвата в тези места.
Средната възраст на съобществата на асоциацията е 80 г. На много места горите
са стари, с над 100-годишни индивиди и силно склопени. Произходът е смесен. Поголямата част от ценозите са издънкови, но има и запазени такива със семенен
произход.
Биологичният спектър на асоциацията е близък с този на ацидофилните букови
гори в района. Малко по-високият процент терофити в спектъра на ас. AsperuloFagetum вероятно е свързан с човешко влияние. Спектрите и на двете асоциации
показват най-голяма близост с този на горите в умерено студената зона (по Павлов,
2006), каквито са европейските мезофилни букови гори.
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Фитогеографският спектър показва превес на палеарктичните геоелементи –
европейско-азиатски (18%) и европейско-сибирски (9%), следвани от бореалните и
суббореалните – общо 26%. Европейските, европейско-средиземноморските и
субсредиземноморските геоелементи са представени по равно – с по 10%. И тук слабо
представени са балканските ендемити и субендемити – общо 4%. Космополитите са
6%.
Горите от асоциация Asperulo-fagetum се отнасят към местообитание G1.6922 неутрофилни букови гори (Southeastern Moesian neutrophile beech forests).
2.3.Ксеротермни широколистни гори
2.3.1. Клас Quercetea pubescentis (Oberd. 1948) Doing Kraft 1955, разред
Quercetalia pubescenti-petreae Klika 1933
Клас Quercetea pubescentis (Oberd. 1948) Doing Kraft 1955 е голям по обхват тип
растителност, който според съвременните класификационни схеми обединява
термофилни широколистни дъбови гори с източноевропейско и субмедитеранско
разпространение (Mucina, 1997; Rodwell et al., 2002).
Съюз Carpinion orientalis Horvat 1958 (ксерофитни издънкови гори от келяв
габър)
Група съобщества на Carpinus orientalis и Poa nemoralis
Ксерофитните съобщества на келявия габър в изследвания район имат вторичен
произход. Те са възникнали на мястото на унищожени дъбови гори. Заемат
преимуществено сухите и ерозирани участъци от терена в южната част на изследвания
район при надморска височина 500 – 900 m. Склоновете са с преобладаващо южно и
югозападно изложение, почвите са кафяви горски (Dystric Cambisols) или канелени
горски (Chromic Cambisols), плитки, средно каменливи, често с каменни разкрития на
повърхността. Скалната основа е силикат. Структурата на горите е различна в
различните части от заеманата територия. В района на Енинско ждрело, където заемат
речните долове с по-висока почвена и въздушна влажност, тези гори са по-склопени
(склоп 75 – 80%) с изразени три етажа. На запад от р. Енинска заемат по-сухи
местообитания върху заравнени и ерозирани терени и там имат характер на отворени
храсталачни съобщества. Проективното покритие на тревния етаж също варира - от
30% на южните и открити склонове до 50-60% в пониженията към реките. В по-ниските
терени по склоновете, където почвите са по-влажни и въздушната влажност е
увеличена, в дървесния етаж като съдоминант участва Ostrya carpinifolia, а в тревния
етаж и по-мезофилните Polypodium vulgare, Moehringia pendula, Fragaria vesca, Hedera
helix, Carex echinata, Hypnum cupressiforme.
В класификационната дендрограма съобществата на келявия габър се обединяват
в субклъстер от 6 описания (фиг. 14). Константни видове в групата са Quercus
pubescens, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Acer campestre, Juniperus oxycedrus,
Helleborus odorus, Dorycnium herbaceum. Във фитосоциологичната литература тези
видове са посочени като диагностични за съюз Carpinion orientalis Horvat 1958 (Čarni et
al., 2009) и Ostryo-Carpinion orientalis Horvat 1954 (Horvat et al., 1974; Bergmeier and
Dimopoulos, 2008). Двете наименования се използват като синонимни (Bergmeier and
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Dimopoulos, 2008) за един и същ тип растителност, който обединява съобществата на
келявия габър с медитерански и субмедитерански елементи.
В биологичния спектър преобладават хемикриптофитите - 58%. Около 1/5 от
видовете в тези съобщества са фанерофити (21%). По-висок процент фанерофити е
характерен за горите в умерено-топлата зона (54%, по Павлов, 2006), което
потвърждава термофилния характер на тези ценози. Криптофитите са 6%, нетипичните
за този тип растителност хамефити – 5%, а терофитите – 10%.
От флорните елементи почти 1/5 се пада на субсредиземноморския (19%).
Средиземноморският флорен елемент в тесен смисъл е 2%, представен от Juniperus
oxycedrus, Lamium garganicum и Silene compacta. Европейско-средиземноморските,
европейско-субсредиземноморските и понтийско-средиземноморските геоелементи са
общо 22%. Палеарктичната група елементи е представена от европейско-сибирски и
европейско-азиатски геоелементи – общо 13%. Европейските геоелементи са 9%, а
бореалните и суббореалните – общо 13%. Тези съотношения показват смесени връзки с
различни фитогеографски области, но с преобладаващо субсредиземноморско влияние.
Според класификацията на EUNIS горите от съюз Carpinion orientalis се отнасят
към местообитание G1.7C22 - термофилни гори от келяв габър (Helleno-Balkanic
oriental hornbeam woods). В България местообитанието не е застрашено.
Съюз Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs in Soó 1963 (ксеромезофитни гори от
горун)
Един от основните мотиви за обявяване на рез. Каменщица е запазването на
характерни гори от горун. Съгласно флористичния подход на Braun-Blanquet
горуновите гори се обединяват в съюз Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs in Soó 1963 –
това са централноевропейски термофилни дъбови гори върху кисела подпочвена скала
(Rodwell et al., 2002). В Централна Европа съобществата на съюза са доминирани от
европейския геоелемент Quercus petraea (Matt.) Liebl., а в България, Гърция и
Македония те са доминирани от субсредиземноморския Quercus dalechampii Ten.
Асоциация Genisto carinalis-Quercetum petraeae Bergmeier in Bergmeier et
Dimopoulos 2008
Ценозите с преобладаване на горун са разпространени при 700 – 1200 m
надморска височина. Заемат склонове с наклон 25 – 40 градуса и преобладаващо южно
и югоизточно изложение. Почвите са кафяви горски (Dystric Cambisols), средно
каменливи, слабо до средно ерозирани. Произходът на горите е издънков, но на някои
места има запазени единични стари индивиди със семенен произход. Средната възраст
на дървесния етаж е 55 – 80 години, склопът е 80 – 90%, в някои ценози и по-нисък –
60%.
Вертикалната структура е представена от 3 етажа. Най-често дървесният етаж е с
проста структура, но в някои ценози във втори подетаж участват Acer campestre,
Fraxinus ornus, Carpinus orientalis. Храстовият етаж на горуновите гори не навсякъде е
добре обособен, в някои по-стари и по-склопени ценози той може да отсъства.
Средното проективно покритие на тревния етаж е около 50%. Доминиращи видове са
Poa nemoralis, Geum urbanum, на места Helleborus odorus. В тревната покривка с високо
покритие в някои ценози участват мъхове - Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi,
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Hypnum cupressiforme. Възобновяването на съобществата на асоциацията като цяло е
слабо.
Групата описания в горуновите ценози се обособява като самостоятелен
субклъстер от 11 описания (фиг. 14). Константни видове са Quercus dalechampii, Poa
nemoralis, Potentilla micrantha, Veronica chamaedrys, Fragaria vesca, Galium
pseudaristatum, Fagus sylvatica, Cystopteris fragilis, Hypericum perforatum.
Справката с литературата и анализът на горите от горун в изследвания район
показаха, че по отношение на видовия състав и екологичните особености тези гори
заемат средно положение между описаните в Западни гранични планини и Северна
Гърция „северно-медитерански” синтаксони с преобладаване на Quercus dalechampii и
средноевропейските асоциации на Quercus petraea. Поради това те са причислени към
ass. Genisto carinalis-Quercetum petraeaе като част от централно-европейския съюз
Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs in Soó 1963.
В биологичния спектър на асоциацията най-голямо е участието на
хемикриптофитите – 59%, следвани от фанерофитите - 5%. Криптофитите са
представени с 5%. Сравнително висок е процентът на терофитите (11%).
Във фитогеографския спектър най-голямо е участието на видове с европейскоазиатско разпространение (18%). Средиземноморските и субсредиземноморските
елементи са общо 15%. Европейските геоелементи са 10%, бореалните и суббореалните
– общо 17%. Балканските ендемити и субендемити са представени със 7% общо.
Според хабитатната класификация на EUNIS горите от съюз Quercion petraea в
изследвания район са отнесени към местообитание G1.A322 - планински гори от габър
(Carpinus betulus) и горун (Quercus dalechampii) (Dacio-Moesian hornbeam forests).
3. Хазмофитна растителност
Във фитоценологичната литература съгласно флористичния подход на BraunBlanquet са известни неголям брой изследвания, засягащи хазмофитната растителност у
нас и в Европа (Mucina, 1990; Valachovič et al, 1997; Roussakova, 2000 и др.).
3.1.Клас Asplenietea trichomanis (Braun-Blanq. in Meier et Braun-Blanq. 1934)
Oberd. 1977, разред Androsacetalia vandellii Braun-Blanq. 1934
Клас Asplenietea trichomanis (Braun-Blanq. in Meier et Braun-Blanq. 1934) Oberd.
1977 обединява отворени съобщества с папрати и мъхове в скали и скални цепнатини.
Разред Androsacetalia vandellii Braun-Blanq. 1934 включва растителност върху
силикатни скали на високи надморски височини в умерените и бореални зони на
Европа (Rodwell et. al, 2002). В европейската растителност според цитираните автори
към този разред има описани 9 съюза, разграничени основно по географски и
височинен градиент. Растителността на силикатни скални местообитания от Балканския
полуостров е обединена в дакo-балканския съюз Silenion lerchenfeldianae Horvat et
Pawlowski ap. Horvat 1949.
Съюз Silenion lerchenfeldianae Horvat et Pawlowski ap. Horvat 1949
Групата от хазмофитни фитоценози включва общо 27 фитоценологични описания.
В основната си част те се отделят в самостоятелна група при TWINSPAN анализа в
Juice Software. Анализирани самостоятелно в програмата SYNTAXA и подложени на
клъстерен анализ, тези описания формират хетерогенна група (фиг. 16).
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Въз основа на сравнителния анализ на флористичния състав с публикувани за
подобни съобщества синтаксони, екологичните особености и географското
разположение, хазмофитните ценози от изследвания район са отнесени към съюз
Silenion lerchenfeldianae Horvat et Pawlowski ap. Horvat 1949. Диагностични видове за
съюза са Minuartia bulgarica, Silene lerchenfeldiana, Anthemis carpatica, Asplenium
septentrionale (Dimopoulos et al., 1997; Roussakova, 2000). Видове с висока константност
са също Seseli rigidum, Potentilla rupestris, Jovibarba heuffelii, Sempervivum erythraeum,
Saxifraga paniculata и др. Спецификата в екологията на тези съобщества е свързана с
киселата реакция на силикатния субстрат и температурните условия, които заедно с
водния режим са лимитиращи фактори през по-голямата част от вегетационния сезон.
Местообитанията са открити, подложени на постоянното действие на слънчевата
светлина и богати на хелиофилни видове. Разположени са най-често върху стръмни
склонове (45 градуса) с различно изложение, като има и някои почти отвесни. Скалните
ценози имат отворен характер, средното проективно покритие е около 50%, на места в
по-равните участъци и до 70%. Специфичните екологични условия обуславят
изолираното положение на тези съобщества. Това се потвърждава от фитогеографския
спектър, в който, балканските ендемити са 13%, а субендемитите - 8%. Последните са
представени основно от карпатско-балкански елементи. Голям е процентният дял и на
Европейско-средиземноморските и субсредиземноморските елементи (по 13%).
Бореалните и суббореалните елементи са общо 18%. Евросибирските и евроазиатските
елементи са общо 13%, а средиземноморските – 5%. Това разпределение показва
смесени флорни връзки с бореални и централноевропейски центрове и райони и
наличие на южно влияние от Средиземноморието. Изразеният висок ендемизъм
подчертава уникалността и локалните специфики на тези съобщества.

Фиг. 16 Класификационна дендрограма на хазмофитната растителност

В биологичния спектър на хазмофитната растителност в изследвания район
преобладават хемикриптофитите - 71%. Фанерофитите са 8%, представени предимно от
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храсти (Juniperus oxycedrus, Cotoneaster integerrimus, Juniperus communis, Crataegus
monogyna, Rhamnus catharticus, Corylus avellana). Криптофитите са 5%. Висок е
процентът на терофитите (9%), свързан с проникването на някои антропофити (напр.
Bromus sterilis, Petrorhagia prolifera, Bromus squarrosus и др.). Нормално този спектър
се отличава дори и от сходните в някои отношения съобщества на съюз Saturejon
montanae.
В клъстерната дендрограма (фиг. 16) могат да се разграничат две групи описания.
Групирането им по този начин показва известни различия във флористичния състав и
най-вече в географското местоположение в района. Първата група включва 8 описания
от местността „Енинско ждрело” и югоизточните части на района. Това са
местообитания, близо до реката, често и под склопа на гората, на сенчести и влажни
скални склонове или отвеси с повече мезофити – Asplenium septentrionale, A.
trichomanes, Polypodium vulgare, Moehringia pendula, Silene saxifraga. В Енинско ждрело
са и находищата на балканските ендемити Campanula lanata и Micromeria
frivaldszkyana, също привързани към по-влажни и сенчести местообитания край реки.
Вторият субклъстер в дендрограмата включва 19 описания, повечето от които са
от скалистия вр. Катуните в западната част на района и скалните разкрития във
високопланинския пояс при надморска височина над 1400 m (вр. Камен чукар, Атово
падало, Бедек). Тук местообитанията са открити за разлика от тези в ждрелото, с повече
ксерофити и участие на мъховете Grimmia laevigata, Racomitrium canescens, Rhytidium
rugosum. През пролетта ценозите добиват характерен аспект с масовия цъфтеж на
Potentilla rupestris и Iris reichenbachii. Въз основа на направения анализ и литературна
справка считаме, че тази група може да се обособи в отделна асоциация Jovibarbo
heuffelii-Potentiletum rupestris ass. prov. с диагностични видове Potentilla rupestris,
Sempervivum erythraeum, Jovibarba heuffelii, Silene saxifraga, Minuartia bulgarica. Поради
отворения характер, вариабилността на тези съобщества в рамките на сравнително
малки географски разстояния и локалните специфики на скалната растителност, се
създават предпоставки за висока степен на викариране. В тази връзка съгласно
предписанията на Кодекса на фитосоциологичната номенклатура на новоописаната
асоциация се дава статут на временна (nomen provisorium) (Weber et al., 2000).
Първата група ценози може да се счита за по-мезофилен вариант на същата
провизорна (временна) асоциация. На този етап тези съобщества класификационно са
разгледани на ниво съюз. Необходими са допълнителни проучвания, които да изяснят
особеностите и разпространението на предложената асоциация, както на съюз Silenion
lerchenfeldianae в Централна Стара планина.
Според класификацията на EUNIS съобществата на съюз Silenion lerchenfeldianae
се отнасят към местообитание H3.152 - силикатни скали с хазмофитна растителност
(Carpatho-Balkano-Rhodopide campion siliceous cliffs).
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4. Класификацинна схема на установените синтаксони в изследвания район
Клас Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tüxen 1943
Разред Festucetalia valesiacae Br.-Bl. & Tüxen 1943
Съюз Festucion valesiacae Klika 1931
Съюз Saturejon montanae Horvat 1962
Клас Juncetea trifidi Hadač in Klika et Hadač
Разред Seslerietalia comosae Simon 1958
Съюз Potentillo ternatae-Nardion strictae Simon 1958
Асоциация Campanulo abietinae-Lerchenfeldietum flexuosae ass. nova
Клас Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937
Разред Molinietalia W. Koch 1926
Съюз Calthion palustris Tüxen 1937
Асоциация Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae Zlinská 1989
Група съобщества Mentha longifolia и Urtica dioica
Клас Populetea albae Braun-Blanq. 1962
Разред Fraxinetalia Scamoni et Passarge 1959
Съюз Alnion incanae Pawł. et al. 1928
Съобщество на Alnus glutinosa и Brachypodium sylvaticum
Клас Querco-Fagetea Braun-Blanq. et Vlieger in Vlieger 1937
Разред Fagetalia sylvaticae Pawł. et al. 1928
Съюз Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tüxen 1954
Асоциация Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae Meusel 1937
Съюз Asperulo-Fagion sylvaticae Tüxen 1955
Асоциация Asperulo odorate-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959
Клас Quercetea pubescentis (Oberd. 1948) Doing Kraft 1955
Разред Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933
Съюз Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs in Soó 1963
Асоциация Genisto carinalis-Quercetum petraeae Bergmeier in Bergmeier
et Dimopoulos 2008
Съюз Carpinion orientalis Horvat 1958
Група съобщества Carpinus orientalis и Poa nemoralis
Клас Asplenietea trichomanis (Braun-Blanq. in Meier et Braun-Blanq. 1934) Oberd. 1977
Разред Androsacetalia vandellii Braun-Blanq. 1934
Съюз Silenion lerchenfeldianae Horvat et Pawł. in Horvat 1949
Асоциация Jovibarbo heuffelii-Potentiletum rupestris ass. prov.
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5. Природни местообитания – обобщение и привързаност към Натура 2000
Хабитатното разнообразие в района според класификацията на EUNIS е
представено от 14 естествени местообитания и четири антропогенни (табл. 9). Те са
картирани в мащаб 1:25 000 (фиг. 17).
Табл. 9 Списък на местообитанията по класификацията на EUNIS във водосбора на р. Енинска
и тяхната връзка с екологичната мрежа Натура 2000
Класификация по EUNIS

Категория на застрашеност
по Червена книга на
РБългария, Том 3
VU (уязвимо)

Код по Директива 92/43 ЕЕС

E1.55 Субсредиземноморски
петрофитни степи
E1.4344 Ксеротермни ливади и NT (потенциално застрашено)
пасища от садина, белизма и
валезийска власатка
Е1.72 Планински пасища
EN (застрашено)
E4.318 Субалпийски
VU (уязвимо)
ацидофилни мезофитни
съобщества, предимно от картъл

62А0

Е5.41 Влажни съобщества от
високи треви край планински
реки и потоци
G1.2116 Крайречни гори от елша
и планински ясен
G1.6931 Ацидофилни букови
гори
G1.6922 Неутрофилни букови
гори
G1.7C22 Термофилни гори от
келяв габър
G1.A322 Планински гори от
габър (Carpinus betulus ) и горун
(Quercus dalechampii )
G1.C Широколистни култури
G3.F1 Иглолистни култури
H3.152 Силикатни скали с
хазмофитна растителност
H3.6 Силикатни скали с
пионерна тревна растителност

EN (застрашено)

-

VU (уязвимо)

91Е0

VU (уязвимо)

9110

NT (потенциално застрашено)

9130

-

-

NT (потенциално застрашено)

9170

VU (уязвимо)

8220

VU (уязвимо)

8230

16. J2.1 Разпръснати постройки

-

-

J2.3 Урбанизирани структури
J3.2 Кариери
J4.2 Пътища

-

-

6210

6520
6230
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Фиг. 17 Тематична карта на природните местообитания на водосбора на
р. Енинска в М 1:25 000
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6. Сукцесионни промени в растителната покривка на изследваната територия
Съвременните тенденции в динамиката на растителността са преди всичко
резултат от продължително историческо развитие под влияние на геоложки,
климатични, едафични фактори и антропогенната дейност. Сукцесионните процеси в
горуновите гори, причинени от човешка дейност, ветровали и др., са свързани с
намаляването на тяхното разнообразие и заместването им със съобществата на келявия
габър, особено върху по-сухите места (Бондев, 1991). Това явление е характерно и за
горуновите ценози в изследвания район, където част от съобществата на келявия габър
могат да се разглеждат като регресивна сукцесия на горите от горун.
Независимо от отдавна възприетото схващане за вторичността на ценозите на
келявия габър в българската ботаническа литература (Стоянов, 1941; Велчев, 1971;
Бондев, 1969, 1991 и др.), тези гори имат голямо значение за растителната покривка на
изследвания район. В сукцесионно отношение те са краен етап от развитието на гората
(Бондев, 1991). От друга страна някои автори (Jovanovih, 1955; Kojič et al., 1998 и др.)
подчертават реликтния характер на съобществата на Carpinus orientalis в Източна
Сърбия, поради специфичните микроклиматични условия, на които се развиват.
Подобна характеристика дава Бондев (1991) на горите на Ostrya carpinifolia в
планинските райони на Южна България. Може да се счита, че част от ценози на съюз
Ostryo-Carpinion в изследвания район имат подобен произход и динамика.
Сукцесионните промени в тревната растителност на изследвания район имат две
насоки: едната е свързана с възстановяване на гората, а втората – с деградация, поради
антропогенната дейност. В исторически аспект голяма част от субалпийските пасища в
Стара планина имат вторичен произход и векове наред интензивно са били използвани
за паша (Ганчев и др., 1964; Бондев, 1969а, 1991; Meshinev et al., 2005 и др.).
Новоописаната асоциация в субалпийската зона на водосбора на р. Енинска може да се
приеме като субклимаксен стадий от демутацията на картъловите ценози, което е
свързано най-вече с преустановената преди десетилетия паша. Малка част от
съобществата й, северно от х. Бедек и в района на вр. Камен чукар, са доминирани от
Nardus stricta.
Налице са някои тенденции в подкрепа на тезата за изместване на горната граница
на гората (Velkov and Alexandrov, 1997; Meshinev et al. 2000; Александров, 2010). На
първо място това са климатичните изменения през последните десетилетия. В
условията на констатираната през последните години увеличена влажност (фиг. 3) се
наблюдава обрастване с храстови видове (Rоsa canina, Prunus spinosa и др.) на цели
безлесни склонове във високите части на буковия пояс. На места там се развиват почти
монодоминантни тревни ценози с типични горски представители, например Luzula
luzuloides и Brachypodium sylvaticum. За тези процеси сериозно допринася и
преустановената след средата на миналия век паша на домашни животни.
Друга сукцесионна тенденция в динамиката на растителността, свързана по-скоро
с антропогенния фактор, е разпространението на рудерална растителност, която
измества естествените растителни комплекси и съобщества. Това са нитрофилните
съобщества на Rumex alpinus, Chenopodium bonus-henricus, Verbascum longifolium,
Pteridium aquilinum, които заемат понижения на релефа или склонове край чешми,
хижи, бивши кошари и егреци. В най-сериозна степен това рудерализиране засяга
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влажните високотревия във високопланинската част. Много антропофити участват и в
състава на съвсем ограничените по площ крайречни гори в района.
Сериозна заплаха за растителното разнообразие, разглеждано като континиум във
водосбора на р. Енинска, е фрагментацията, причинена от изкуствените местообитания
– различни антропогенни структури и иглолистни и широколистни култури. Почти
половината от субалпийските тревни съобщества в изследвания район бяха унищожени
през 2009 г. при изграждането на ветрогенераторен парк по главното било с повече от
20 ветрогенератора. С изкопаването на мрежа от пътища и подземни канали за
обслужване на парка се унищожиха част и от влажните високотревия във
високопланинския пояс, заедно с изворите на притоците, покрай които се развиват. В
североизточната част на водосбора се намира горски пункт “Енина” с временен склад за
дървесина и заедно с иглолистните култури в тази част и мрежата от пътища,
използвани основно за извозване на дървесината, той създава сериозна фрагментация в
буковия пояс.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ
Резултатите от проведените флористични и фитоценологични изследвания на
резерват Каменщица и прилежащите територии от водосбора на р. Енинска дава
възможност да се направят следните обобщения и изводи:
1. Флора и флорни връзки
 Флористичното разнообразие на водосбора на р. Енинска съставлява 30% от
видовото разнообразие в цялата Старопланинска флора и 20% от видовете във
флората на страната ни. Резерват Каменщица се отличава със сравнително
високо видово разнообразие спрямо подобни резервати от южните склонове
на Централна Стара планина.
 Установената таксономична структура на флората показва смесен планински
с умерено-континентален характер и субсредиземноморско влияние и сложен
характер на произхода и развитието на флората в района и флорните връзки,
както и изразени антропогенни промени.
 Близките
относителни
дялове
на
преобладаващите
геоелементи
(субсредиземноморски,
европейско-азиатски,
европейско-сибирски,
европейско-средиземноморски, европейски, бореални и суббореални)
показват добре обособена планинска флора с изразено субсредиземноморско
влияние и силни връзки с холарктичната и централно-европейската
фитогеографски области. Сравнително добре застъпен, балканският флорен
елемент подчертава географското положение на изследваната територия на
Балканите. Фитогеографският спектър на изследвания район се отличава със
значително по-високата застъпеност на субмедитерански елементи и послабото участие на европейски елементи, в сравнение с характерното за
флората на България.
 Съотношенията между екологичните групи растения спрямо факторите влага
и светлина и направеното сравнение с флорите на други райони показват
голямо разнообразие от ландшафтни форми в малката по площ изследвана
територия.
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 Биологичният спектър на флората на водосбора на р. Енинска показва
характерното за умерените ширини разпределение на жизнени форми с
преобладаване на хемикриптофитите. Различията със спектъра за България
подчертават характерното за планинския климат разнообразие от помезофилни местообитания във водосбора на р. Енинска.
 Относителният дял на ендемитите (5.8% от флората на изследвания район) е
два пъти по-малък от средния за страната, но почти 2 пъти по-голям спрямо
този за Стара планина, което показва добре запазен флорен комплекс на
изследваната територия. Сравнително големият брой консервативни
ендемити, включително субендемитите в него, свидетелства за наличие на
първичен формообразувателен процес, а присъствието на голям брой
неоендемити говори за протичането и на съвременни процеси на
видообразуване. Субендемичният елемент във флорния комплекс показва
флорни връзки с Карпатите, Алпите и отчасти Апенините.
 Относително високият дял на антропофитите (малко над средния за страната)
демонстрира сериозна човешка намеса в развитието на флората в района.
 Наличието на немалък брой консервационно значими видове (21 таксона)
свидетелства за високия природозащитен статус на флората в ограничената по
своята площ изследвана територия.
 Флората на резерват Каменщица не се отличава съществено от тази на
целия водосбор на р. Енинска по различните показатели на флорния анализ,
което показва, че в него е концентрирана основната част от локалната флора
на географски обособения водосбор. Съпоставянето на флората на резервата
спрямо тази на целия водосбор и направените сравнения с други резервати от
южните склонове на Централна Стара планина потвърждават някои от
изказаните вече твърдения за засиленото субсредиземноморско влияние,
високото разнообразие от ландшафтни форми и засилената антропогенна
намеса.
2. Растителност и хабитатно разнообразие
 Установените при фитоценологичните проучванията съгласно методичния
подход на Сигматичната фитоценологична школа 7 класа, 7 разреда, 9 съюза,
6 асоциации и 3 групи фитоценози представляват голямо за мащабите на
изследваната територия разнообразие от различни типове тревни, горски и
скални растителни съобщества, което се обуславя основно от релефа и
височинния градиент.
 Извършеният синтаксономичен преглед показва, че:
- Всички синтаксони на ниво съюз и над него, са широко разпространени в
Европа.
- Растителните съобщества в ксеротермния дъбов и габърово-горуновия пояс
имат субсредиземноморски характер.
- С повишаване на надморската височина връзките на растителността в
изследвания район с централно-европейската и бореалната фитогеографски
зони се засилват.
- Хазмофитната растителност от съюз Silenion lerchenfeldianae се отличава с
висок ендемизъм, което подчертава изразената самостоятелност на този
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синтаксон като следствие от екологичната изолация на характеризиращите
го видове.
Определянето на местообитанията по класификацията на EUNIS във
водосбора на р. Енинска илюстрира голямо хабитатно разнообразие за
мащабите на изследваната територия и висок природозащитен статус на целия
район. Генерираната с помощта на съвременни геоинформационни
технологии карта на местообитанията показва първостепенното значение на
орографския фактор и дава възможност за оценка на съвременното състояние
на хабитатното разнообразие на района.
Синтаксономичните проучвания и картирането на местообитанията във
водосбора на р. Енинска разкриват, че всички хабитати, с изключение на
субалпийските тревни съобщества от съюз Potentillo-Nardion, са
разпространени на територията на резерват Каменщица. Картата на
местообитанията показва, че антропогенните местообитания създават
сериозна фрагментация в хабитатното разнообразие, но извън границите
на резервата.

3. Сукцесионни промени в растителната покривка на изследваната
територия
Фитоценологичното изследване на рез. Каменщица и прилежащите територии
дава възможност да се направят някои заключения относно динамиката в растителната
покривка на този район.
 Въз основа на историческото развитие и съвременното състояние на ценозите,
както и установените за България тенденции на слабо затопляне на климата и
преустановената паша в района може да се счита, че доминиращ сред
естествените динамични процеси е смяната на тревни ценози с храстова, дори
горска растителност, и повишаване на горната граница на гората.
 Основната тенденция в субалпийската тревна растителност на този етап е
демутацията на картъловите съобщества.
 Наличието на характерни видове за ксеротермните дъбови гори в тревния
етаж на културите от бял и черен бор, както и отчетеното голямо количество
поници от Quercus ssp. до изявен подраст на места, е причина да се
предполага, че съществува слаба тенденция към възстановяване на
потенциалната ксеротермна дъбова растителност.
 Присъствието на антропогенни структури в експлоатация и причинената от
тях фрагментация на местообитанията дават основание да се счита, че
съществува сериозна заплаха от нарушаване на естествения баланс сред
природните комплекси, което налага необходимостта от предприемане на
конкретни действия за поддържане и управление на територията.
4. Препоръки за поддържане и управление на резерват Каменщица и
прилежащите територии
Резултатите от направеното фитоценологично изследване и посочените
проблеми, свързани с антропогенното влияние, повдигат въпроса за бъдещите дейности
по поддържане и управление на рез. Каменщица и прилежащите територии. Тези
дейности трябва да са насочени към запазването на естествения баланс между
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природните комплекси и минимизиране на пораженията от експлоатацията на
съществуващите съоръжения. Въз основа на направените изводи се предлагат следните
препоръки за поддържане и управление на резерват Каменщица и прилежащите
територии:
1) Строг контрол и ограничаване на антропогенните дейности в целия водосбор на
р. Енинска. В момента се наблюдават сериозни поражения във връзка с
изграждането и експлоатацията на съществуващите антропогенни структури.
Поради извършващите се регулярни сечи и ежедневното използване на мрежата
от черни пътища за извозване на дървесина, сериозно засегнати са буковите гори
от типа Asperulo-Fagetum в североизточните и източните части на района.
Поради изграждането на ветрогенераторния парк на билото на планината,
субалпийските ацидофилни тревни съобщества от съюз Potentillo-Nardion са
силно фрагментирани, а влажните високотревия там – почти унищожени. Тези
проблеми налагат необходимостта от забрана за строеж и изграждане на нови
инфраструктурни обекти, както и разширяване на вече съществуващите такива.
2) Оценка на находищата на консервационно значимите видове в най-засегнатите
от антропогенната дейност територии. Става въпрос за следните видове:
Chamaecytisus frivaldszkyanus, установен в подножието на вр. Караджова кула
(1511 m надм. вис.), Asperula capitata, Luzula glabrata ssp. deflexa и Phyteuma
confusum, установени с единични екземпляри по главното било между вр.
Караджова кула (1511 m) и вр. Бедек (1488 m), Angelica pancicii, който изгражда
влажните високотревия от съюз Calthion palustris във високопланинската
безлесна зона и Dactylorhiza incarnatа, описана в подножието на вр. Копривска
могила (1452 m) и вр. Бедек. Към настоящия момент имаме основание да
смятаме, че техните находища изцяло или частично са унищожени във връзка с
изграждането и експлоатацията на ветрогенераторния парк. Необходими са
обаче допълнителни изследвания за оценка на тяхното състояние и определяне
на точни и ефективни мерки за опазване и възстановяване.
3) Извършване на оценка на бъдещите въздействия от функционирането на
ветрогенераторния парк и отправянето към дружеството-инвеститор на строги
мерки за ликвидиране или минимизиране на отрицателните последствия от
неговата дейност.
4) Разширяване на територията на резервата и присъединяване на защитената
местност Енинско ждрело по следните причини:
- Към настоящия момент почти цялата площ, която заемат габърово-горуновите
гори и ацидофилните букови гори от типа Luzulo-Fagetum, се намира на
територията на резервата. По-голямата част обаче от неутрофилните букови
гори остават извън тази територия. Установените сред тях вековни дървостои
са причина да бъдат включени под резерватен режим на опазване.
- Горите от келяв габър със съдоминантното участие на воден габър имат
реликтно значение. В тях имат находища и някои балкански ендемити и
субендмити от флората на изследвания район (Silene compacta, Dianthus
piniifolius, Galium flavescens, Genista rumelica, G. carinalis и др.). В момента
тези гори са основно на територията на защитената местност „Енинско
ждрело”, заедно с голяма част от скалните ценози – местообитания за
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консервационно значими ендемични растения (Jovibarba heuffelii,
Sempervivum erythraeum, Campanula trojanensis, Minuartia saxifraga и др.).
5) В заключение посочените препоръки и резултатите от направеното изследване
следва да се използват за съставянето и прилагането на план за управление на
рез. Каменщица в съответствие с чл. 55, ал. 2 на Закона за защитените
територии.
Справка за приносите на дисертационния труд
1. Научно-теоретични:
1.1. С помощта на методи от флорния анализ е установено флористичното
разнообразие в резерват Каменщица и прилежащите територии от водосбора на
р. Енинска.
1.2. В резултат на проведения флорен анализ са установени 7 нови вида за флората
на Средна Стара планина. Това са: Cotinus coggygria Scop., Centaurea rutifolia
Sm., Steptorhamphus tuberosus (Jacq.) Grossh., Carex liparocarpos Gaudin, Poa
palustris L., Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell., Minuartia hirsuta (M. Bieb.)
Hand.-Mazz. и Ranunculus ophioglossifolius Vill.
1.3. На базата на сигматичния подход за класификация на растителността е
установено синтаксономичното разнообразие и е разработена класификационна
схема за растителността на изследваната територия, която включва 7 класа, 8
разреда, 10 съюза, 6 асоциации и 3 групи фитоценози.
1.4. Въз основа на проведения фитоценологичен анализ е предложена една нова –
Campanulo abietinae-Lerchenfeldietum flexuosae ass. nova, и една провизорна
асоциация – Jovibarbo heuffelii-Potentilletum rupestris ass. prov.
2. Научно-приложни:
2.1. Установено е разнообразие от природни местообитания, част от които са с
природозащитен статус.
2.2. На базата на съвременни геоинформационни технологии е генерирана
тематична карта на местообитанията в изследваната територия.
2.3. Потвърдени са установени за растителната покривка на Стара планина
сукцесионни процеси в изследваната територия.
2.4. Предложени са препоръки за управление на резерват Каменщица като част от
географски обособения водосбор на р. Енинска.
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