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Abstract 

Mellifluous plants are a key element in the ecosystems and their conservation is crucial for the 

sustainable functioning of the vegetation-pollinator system. Maintaining the diversity of honey bee 

species in natural and semi-natural areas is a guaranty for the existence and normal functioning of 

natural life processes in pollinator colonies. The aim of this article is to trace the diversity of 

mellifluous plants in Northwestern Bulgaria from several aspects: 1) mellifluous plant species as 

part of the structure of habitat types (according to the EUNIS classification; 2) Non-native 

melliferous species for Bulgaria; 3) woody, shrub and herbaceous melliferous species; 4) 

Distribution of melliferous species by flowering season. Here are discussed the results obtained 

after field studies with the main focus "melliferous plants", carried out in the period 2019-2021 on 

the territory of the municipality of Krivodol, which is a representative geographical area for 

Northwestern Bulgaria. The results show that there is a well-defined dependency between habitat 



185 
 

diversity and melliferous plants diversity. In the area, 14 habitat types were identified, in which 

152 species of honey-bearing plants were recorded. Melliferous plants are divided into tree, shrub 

and grass species. All species occurring in the tree, shrub, and herbaceous floor were analyzed in 

individual habitats. The results of the present study are of interest to beekeepers, farmers, 

conservation policy organisations and bodies, scientists, etc. The results will be used in the 

development of a PhD thesis on "Geospatial structure of landscapes as a factor in providing the 

ecosystem service of pollination". 

Keywords: pollinators; habitats; honey bee; sustainable development; EUNIS classification; 

beekeeping. 

1.Въведение 

Медоносни се наричат растенията, чиито цветове са естествен източник на храна за 

медоносната пчела (Apis mellifera L.) (Ташев, 2009). Продуктите, които пчелите събират от 

медоносните растения са нектар, цветен прашец, мана, медена роса и прополис (Петков, 

2006). Медоносната растителност е основна предпоставка за развитието и 

разпространението на самостоятелно живеещите други опрашители в екосистемите - земни 

пчели, пчели зидари, пеперуди, оси и др.. Екосистемната функция на опрашването е значим 

фактор за поддържането на естествената растителност и за целенасоченото култивиране на 

ценни за човека растения. Присъствието на опрашители обезпечава развитието на 

разнообразно земеделие и увеличава качеството и количеството на продукцията. 

Овощарството и зеленчукопроизводството са изцяло зависими от процесите на опрашване. 

То оказва силно влияние върху фуражната база за развитието на животновъдството - част от 

водещите фуражни култури са и добри медоноси (Medicago sativa L.). Голям е броят на 

медоносните видове и в сенокосните ливади (65 медоносни растителни вида).  

Съхраняването на видовото разнообразие на растителни видове и на опрашители е от 

основно значение за протичането на нормални екологични процеси в 

ландшафтите/екосистемите.   

В последните 20 години в редица научни публикации и доклади на международни 

организации в сферата на биоразнообразието и екологията се споменават рисковете, които 

крие намаляването на биоразнообразието за опрашителите (IPBES, 2016; EU Pollinators 

Initiative, 2018; Christmann, 2019 и др.). Заплаха за биологичното разнообразие е загубата и 
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разрушаването на местообитанията. Една от причините за това е загубата на видово 

разнообразие сред медоносите и производната на тях функция по опрашване. Тези проблеми 

са свързани с ползването на земеделските земи - разораване на ливади, включително на 

пустеещи в миналото земи; прекомерна паша във високопланински ливади и в ливадите и 

пасищата на предпланините; разширяване на монокултурното земеделие и химизацията и 

интензификацията на селското стопанство, особено интензивното използване на торове и 

пестициди; ерозия на почвите; промени в обхвата и състоянието на влажните зони и 

крайречните пространства (Biodiversity Support Program, 1994). 

Опазването на видовото разнообразие на медоносна растителност е пряко свързано с 

неговото познаване. Необходимо е целенасочено адресиране на подобна информация към 

земеделските производители, пчеларите, служителите в горските стопанства, както и към 

широката общественост. Значителен е броят на чужди и инвазивни видове, които 

застрашават местното видово разнообразие в естествени и полуестествени местообитания, 

но са много добре приети в пчеларските среди от гледна точка увеличаването на добива на 

мед. Наблюдават се редица пропуски в знанията на пчеларите и селскостопанските 

работници за значението и влиянието на различните медоносни видове върху пчеларството, 

селскостопанската политика, експлоатацията на почвено-климатичните условия и 

възможностите за биоземеделие. Тези пропуски бяха установени след запознаване с 

пчеларска литература (научно-популярни книги, вестници и списания) и проведени беседи 

с пчелари върху особеностите на медоносната растителност.  

Темата за медоносната растителност и систематизирането на нейното разнообразие 

има важно място в българските научни изследвания (Ташев А., 2009а, б; Петков, В., 2006; 

Бижев, 2003; Tashev A.. 2011, 2015; Grozeva, 2011). Прегледът показва различия в 

приложените принципи в характеризирането на медоносните растения. Така например, 

Петков (2006) ги обобщава в категориите: Зърнено-хлебни и бобови, Овощни, Ягодоплодни, 

Субтропични и тропични, Тиквени, Зеленчукови и др. Авторът дава информация за 427 

медоносни растителни вида, разделени в 14 категории, където се включват тревни 

медоносни видове, видове, участващи в горски системи и паркови пространства. Бижев и 

колектив (2003) групират медоносните растения в: Културни медоносни растения (овощни, 

плодово-ягодови, зърнено-хлебни, маслодайни и т.н); Медоносни дървета и храсти в горите 
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на България; Иглолистни медоносни растения; Чуждоземни медоносни дървета и храсти; 

Ливадни и плевелни медоносни растения. Авторите допълнително систематизират 

растенията и по сезон на цъфтеж (ранно пролетни, пролетни и ранно летни, летни и есенни). 

Ташев (2009, б) в своята статия поставя фокус върху систематичната структура на 

медоносните растения, като представя 564 вида от 232 рода и 75 семейства, с уточнението, 

че потенциално видовете са много повече. Същият автор дава информация за видовото 

разнообразие в дендрофлората на България (Tashev, 2015).  

Настоящото изследване е насочено към идентифициране на разнообразието на 

медоносни растителни видове в Северозападна България в няколко взаимосвързани аспекта: 

участие в структурата на типовете местообитания (спрямо EUNIS); установяване на някои 

заплахи от навлизането и разпространението на чужди медоносни видове за биологичното 

разнообразие на местните медоносни видове и рисковете за съществуването на техните 

естествени местообитания; видовото разнообразие на медоносните растения по типове 

растителност и по сезон на цъфтеж. Резултатите са насочени към пчеларите и запознаването 

им с видовото разнообразие на медоносни растения и тяхното значение за устойчивото 

развитие на пчелните колонии. Резултатите  ще представляват интерес още за  еколози, заети 

в консервационната политика, селскостопански работници и др.  

2.Данни и методи 

2.1.Район на изследване 

Изследването е проведено в обхвата на ландшафтите на Северозападна България, 

като тук са приложени и анализирани данни от проведените теренни проучвания в една от 

представителните в географско отношение общини – Криводол.  

2.2.Методика на изследването  

Проучването на видовото разнообразие на медоносната растителност е проведено в 

теренни условия чрез описание на пробни площадки в обхвата на представителни за 

Северозападна България местообитания (EUNIS). Приложена е методиката на  Chytry & 

Otypkova (2003): за горски местообитания - площадки с размер 225м2, за храстови – 64м2 и 

за тревни 16м2. В посочените условия са описани всички растителни видове, участващи в 

дървесния, храстов и тревен етаж на местообитанието. Събраните данни включват 
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информация и за проективното покритие на медоносните растения в отделните площадки - 

количествен параметър, който остойностява в проценти участието на всеки вид в 

площадката. Основният подход при анализа на данните е по скалата на Браун-Бланке 

(Браун-Бланке, 1965). При обработката на данните от теренните проучвания и дефинирането 

на вида и броя на медоносните растения, е правена допълнителна проверка с литературни 

данни.  

3.Резултати 

3.1.Видово разнообразие на медоносна растителност по типове местообитания 

Естествено местообитание означава сухоземни или акваториални области, 

обособени на базата на географски, абиотични и биотични особености, изцяло естествени 

или отчасти естествени (Директива 92/43/ЕИО, 1992). Разнообразието на медоносни 

растения по типове местообитания дава информация за тяхното разпределение в 

географското пространство и структурата на ландшафтите. Разнообразието на медоносни 

растения в отделните местообитания определя тяхното значение, като естествен източник 

на хранителна база за медоносната пчела и другите опрашители. Ареалите с естествена и 

полуестествена растителност са и местообитания на диви опрашители участващи в 

производството на храни от обработваемите площи съседни на тях. Природните 

местообитания осигуряват възможност за функционирането на екосистемите и 

предоставянето на множество екосистемни услуги от тях, като регулиране на отток, 

пречистване на атмосферен въздух, борба с ерозията на почвата и др. Медоносните растения 

и опрашителите са естествена част от екосистемите, без които те няма да могат да 

предоставят пълноценно екосистемни стоки и услуги.   

По време на теренни изследвания се установи наличието на местообитания по EUNIS 

класификацията в района на централните части на община Криводол, като те са разделени 

спрямо типовете растителност на горски, храстови и тревни. 

Горска растителност: 

• Euro-Siberian steppe Quercus woods (G1.7A1; Лесостепни гори на Quercus) – в тези 

местообитания са установени 29 вида медоносни растения. 
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• Riverine willow woodland (G1.11; Горски култури на Salix) – в тези местообитания са 

установени 22 вида медоносни растения. 

• Robinia plantations (G1.C3; Горски култури на Robinia) – в тези местообитания са 

установени 11 вида медоносни растения. 

Храстова растителност: 

• Moesian oriental hornbeam thickets (F3.2431; Мизийски храсталаци на келяв габър) – в 

тези местообитания са установени 18 вида медоносни растения. 

• Medio-European rich-soil thickets (F3.11; Средноевропейски храсталаци върху богати 

почви) – в тези местообитания са установени 29 вида медоносни растения). 

Тревна растителност 

• Moesio-Carpathian steppes (Е1.222; Мизийско-Карпатски степи) – в тези 

местообитания са установени 65 вида медоносни растения. 

• Permanent mesotrophic pastures and aftermath-grazed meadows (E2.1; Постоянни 

мезотрофни пасища и ливади с последици от опасване) – в тези местообитания са 

установени 18 вида медоносни растения. 

• Low and medium altitude hay meadows (E2.2; Сенокосни ливади в низини и котловини) 

– в тези местообитания са установени 7 вида медоносни растения. 

• Continental humid meadows (E3.46; Влажни континентални ливади) – в тези 

местообитания са установени 9 вида медоносни растения. 

• Water-fringing reedbeds and tall helophytes other than canes (C3.2; Съобщества на 

тръстики и други хелофити в периферията на водоемите) – установени са 11 вида 

медоносни растения. 

• Fox sedge tussocks (D5.219; Туфи с лисича острица) – установени са 3 вида медоносни 

растения. 

• Iris beds (C3.24B; Местообитания с перуника) – установен е 1 вид медоносно 

растение. 

• Anthropogenic herb stands (E5.1; Антропогенни тревни съобщества) – установени са 

76 вида медоносни растения. Тази растителност обединява рудералната и плевелната 

растителност. 
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• Intensively-farmed crops interspersed with strips of natural and/or semi-natural vegetation 

(X07; Интензивно обработваеми земи с ивици от естествена или полуестествена 

растителност) - Формирани са на местата на естествената горска, тревна и храстова 

растителност широко разпространена в миналото и унищожена от човека. В тази 

единица се включват обработваеми селскостопански земи. В съседство или в 

определен период на годината върху площите на обработваемите земи се развиват 

съобщества на картируема единица E5.1. 

Таблица 1. Оценка на разнообразието на медоносните растения в типовете природни 

местообитания по класификацията EUNIS по параметрите „брой видове“ и „площно 

покритие“. 

  

Общият брой на регистрираните медоносни видове в тези природни местообитания 

разположени в централните части на община Криводол (приблизително 25км2) е 152 вида. 

Редица хабитати изпъкват с по-голяма концентрация на медоносни видове като Е1.222. В 

местообитанието на Мизийско-Кърпатските степи (Е1.222) са регистрирани при теренни 

проучвания видовете: Agrimonia eupatoria L., Berteroa incana (L.) DC., Carduus acanthoides 

L., Centaurea jacea L., Centaurea Phrygia L., Chamaecytisus calcareus (Velen.) Kuzmanov, 

Cichorium intybus L., Cirsium arvense Scopoli, Clematis vitalba L., Convolvulus arvensis L., 

Cornus mas L., Coronilla varia L., Crataegus monogyna Jacq., Daucus carota L., Dorycnium 

herbaceum Vill., Echinops sphaerocephalus L.,  Erodium cicutarium (L.) L’Her. ex Aiton, 

Eryngium campestre L., Fragaria viridis Weston, Galega officinalis L., Galium verum L., 

Hieracium praealtum s. Bauhinii (Besser) Petunn., Hypericum perforatum L., Knautia arvensis 

(L.) Coult., Lathyrus tuberosus L., Lotus corniculatus L., Medicago falcata L., Mentha spicata L., 

минимално средно максимално

G1.7A1 30 0,1 14,52 75 11

G1.11 22 0,1 21,5 80 11

G1.C3 11 1 17,87 95 3

F3.2431 18 1 4,89 25 2

F3.11 29 0,1 19,99 100 8

X.07 5 0,1 1,34 5 0

E.2.2 2 1 3 5 0

Е2.1 19 0,1 4,05 45 3

E3.46 9 0,5 21,48 80 3

С3.2 11 0,1 2,11 95 1

D5.219 3 0,2 1,07 2 0

E5.1 76 1 11,74 100 23

E1.222 64 0,1 3,92 65 11

покритие на медоносните растения в 

описанията
Eunis code общ брой медоносни растения

Брой медоносни 

растения с покритие > 

10%
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Origanum vulgare L., Plantago lanceolata L., Plantago major L., Polygala vulgaris L., Potentilla 

argentea L., Prunella laciniata (L.) L., Prunella vulgaris L., Prunus spinosa L., Pyrus pyraster 

(L.) Burgsd., Rhinanthus rumelicus L., Rosa canina L., Rumex acetosa L., Salvia pratensis L., 

Stachys officinalis L., Stachys recta L., Stellaria graminea L., Teucrium chamaedrys L., Thymus 

callieri Borbas ex Velen., Torilis arvensis (Huds.) Link, Trifolium arvense L., Trifolium aureum 

Pollich, Trifolium campestre Schreb., Trifolium dalmaticum Vis., Trifolium hybridum L., Trifolium 

incarnatum L., Trifolium montanum L., Trifolium pratense L., Trifolium repens L., Verbascum 

densiflorum Bertol., Vicia grandiflora Scop., Vicia lutea L., Vicia sativa L., Vicia varia Host, Vicia 

villosa Roth, Xeranthemum cylindraceum L..   

Снимка 1. Местообитание Е1.222 в землището на село Веслец, община Враца (43°25′12.0′′ 

N 23°65'48.3"E) 

 

Рудералната и плевелната растителност е богата на медоносни видове поради 

силната си хетерогенност и различните условия, при които се формира. Тя е разпространена 

неравномерно по територията, като е свързана с антропогенни натоварвания и се 

характеризира с разнообразно развитие във времето. Рудералиите могат да се поделят по 
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сезони на развитие (пролетни, летни и есенни) и това определя трудният им характер за 

изследване. Вероятно е в рудералиите, които се развиват през есента и пролетта да има 

нерегистрирани медоносни видове. Видовете, които са установени във фрагментите с 

рудерална и плевелна растителност са: Agrimonia eupatoria L., Alcea pallida (Willd.) Waldst. 

& Kit., Anchusa officinalis L., Artemisia vulgaris L., Bellis perennis L., Berteroa incana (L.) DC., 

Capsella bursa-pastoris Medik., Carduus acanthoides L., Centaurea cyanus L., C. scabiosa L., 

Chamomilla recutita L., Cichorium intybus L., Cirsium arvense Scopoli, Consolida regalis Gray., 

Convolvulus arvensis L., Cornus mas L., Crataegus monogyna Jacq.,  Daucus carota L., Dipsacus 

laciniatus L., Echinops sphaerocephalus L., Erodium cicutarium (L.) L’Her. ex. Aiton, Galeopsis 

ladanum L., Galium verum L., Hibiscus trionum L., Hypericum perforatum L., Knautia arvensis 

(L.) Coult., Lamium purpureum L., Lathyrus aphaca L., L. sativus L., L. tuberosus L., Linaria 

vulgaris Mill., Lotus corniculatus L., Malva sylvestris L., Medicago falcata L., M. lupulina L., 

Melilotus officinalis Pallas, Mentha spicata L., Myosotis arvensis (L.) Hill, M. ramosissima 

Rochel, M. stricta Link ex Roem. & Schult.,  Onopordum acanthium L., Origanum vulgare L., 

Papaver rhoeas L., Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, Plantago lanceolata L., P. major L., 

Polygonum aviculare L., Portulaca oleracea L., Potentilla argentea L., P. supina L., Prunella 

grandiflora (L.) Scholler, Prunus cerasifera Ehrh., Pyrus pyraster (L.) Burgsd., Ranunculus repens 

L., Rosa canina L., Rubus caesius L., Rumex acetosa L., Salvia pratensis L., S. verticillate L., 

Sambucus ebulus L., Solanum dulcamara L., S. nigrum L., Stachys annua (L.) L., Torilis arvensis 

(Huds.) Link, Trifolium arvense L., T. aureum Pollich, T. balansae Boiss., T. repens L., Verbascum 

densiflorum Bertol., Verbena officinalis L., Vicia cracca L., V. grandiflora Scop., V. varia Host, 

Viola tricolor L., Xeranthemum cylindraceum L.. 

3.2. Разнообразие на чужди медоносни видове 

Разнообразието на чужди медоносни видове оказва силно влияние върху добивът на 

пчелни продукти в България. Отглеждането на чужди видове трябва да се извършва 

внимателно и да не се позволява тяхното нерегламентирано навлизане в полуестествени и 

естествени местообитания.  

В урбанизираните територии разпространението на чужди медоносни видове е 

значително. Трудно е да се изследва тяхното разнообразие поради разпръснатото им 

разпространение и малките площи, които покриват. В градските паркове са разпространени 
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множество чужди декоративни видове, като например Symphoricarpos album (L.) S.F. Blake, 

който представлява храст, често използван при изграждането на живи плетове. В частните 

дворни площи се отглеждат чуждоземни културни (Cucumis sativus L.) и декоративни 

медоносни видове (Callistephus chinensis (L.) Nees). В частните дворове, а понякога и в 

парковете се срещат рудерални и плевелни медоносни видове (Taraxacum officinale F.H. 

Wigg.).  

Ролята на медоносните растения в урбанизираните територии за пчеларството е под 

формата на поддържаща паша за медоносната пчела в периодите без главна такава. Тези 

видове също, като ивиците с полуестествена и естествена растителност разпространени край 

обработваемите земи гарантират устойчивото развитие на пчелните колонии, но е важно да 

не бъдат допускани да навлизат в полуестествени и естествени местообитания и да 

унищожават биоразнообразието на местните видове, чрез изтласкването им от естествените 

им местообитания и промяна на средата им. Навлизането на чужди видове в естествени 

местообитания увеличава конкуренцията между видовете и затруднява пълноценното 

развитие на местните видове, което води до нарушения в популациите им.  

Значителен е броя на публикациите, в които се разглеждат видове, като Robinia 

pseudoacacia L. (Бижев, 2003; Петков 1973, 2006; Цанков, 2006) и средният добив от ха или 

дка от тях. С течение на времето и разпространението си Robinia pseudoacacia L. се е 

превърнал в един от видовете предлагащи главна паша в някои части на страната. В 

пчеларската литература се избягва да се посочи фактът, че видове, като Robinia pseudoacacia 

L., Amorpha fruticose L., Gledichia triacanthos L. и др. са инвазивни видове (чужд вид, който 

се установява в естествените и полуестествените екосистеми или хабитати и става причина 

за промяна и заплаха за естественото биологично разнообрази (IUCN, 2000)). На световно 

ниво инвазивните чужди видове се определят като втората причина (след разрушаването 

или загубата на местообитания) за изчезване на видове от естественото биологично 

разнообразие (Genovesi & Shine, 2004). Световните тенденции са за увеличаване на броя на 

инвазивните чужди видове, като основни причини за това са транспортните артерии, вносът 

на замърсен посадъчен материал, трансграничните реки и др. (Петрова и колектив, 2012). 

По време на теренните проучвания в района на община Криводол в площадки 

залагани в плантации с Robinia pseudoacacia L. бяха установени 11 вида медоносни растения 
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(снимка 1). Robinia pseudoacacia L. е агресивен вид, който бързо заема нови територии и 

изтласква местните видове. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle е инвазивен медоносен вид, 

който освен с агресивното си поведение спрямо местните видове растения, се отличава и с 

това, че медът от него е с горчив вкус. Въпреки това и ниското му качество, като дървесина, 

в района на село Селановци по време на теренни проучвания локализирахме плантации от 

вида. 

Снимка 2. Плантация с Robinia pseudoacacia L. в землището на с. Големо Бабино, община 

Криводол (43°35′16.4′′ N 23°43'07.7"E) 

 

3.3. Дървесни, храстови и тревни медоносни видове 

Дървесните, храстовите и тревните медоносни видове са източник на нектар, прашец, 

прополис и мана за пчелните семейства. В групата на дървесните медоносни растения влизат 

няколко рода растения, като Aceraceae, Fagaceae, Oleaceae, Fabaceae, Salicaceae, Tiliaceae и 

др. В изследваната територия  бяха установени 18 вида медоносни дървета (Acer campestre 
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L., Acer tataricum L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Fraxinus ornus L., Malus sylvestris 

Mill., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Pyrus pyraster (L.) Burgsd., Quercus cerris L., 

Quercus fraineto L., Quercus pubescens L., Robinia pseudoacacia L., Salix fragilis L., Sorbus 

aucuparia L., Tilia platyphyllos Ehrh., Ulmus glabra Huds., Ulmus minor Mill., Viburnum lantana 

L.). Тяхното разпространение е в разпокъсани ареали силно ограничени от антропогенната 

намеса в района изразяваща се основно в превръщането на площите с горска растителност 

в обработваеми земи.  

В групата на храстовите медоносни растения по време на теренните изследвания са 

установени 11 вида (Clematis vitalba L., Cornus mas L., Cornus sanguinea L., Corylus avellana 

L., Crataegus monogyna Jacq., Hedera helix L., Ligustrum vulgare L., Prunus spinosa L., Rosa 

canina L., Rubus caesius L., Solanum dulcamara L.). Изгарянето и разораването на стърнищата 

(храстовите ивици край нивите) с цел увеличаване на обработваемата земя се отразява 

отрицателно на пчелните семейства и биологичното разнообразие. Тези ивици от храсти 

край обработваемите ниви са и „депо“ за неразградените елементи от хербициди, торове и 

др. препарати, използвани в растениевъдството. Същевременно стърнищата и синорните 

зони играят ролята на нектарни коридори за опрашителите (снимка 3). Те са естествен 

хабитат на много диви опрашители.  

Снимка 3. Храстова растителност в близост до нива с пшеница в землището на с. Горно 

Пещене, община Враца (43°26′53.3′′ N 23°69'57.0"E) 
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Тревните медоносни растения са разпространени по цялата територия на изследване, 

като могат да се групират на естествени, чужди, рудерални и плевелни. Най-голямо е 

богатството на видове в естествени ливади. Значително по-малък е броят на тревните видове 

в храстови и горски ареали. Рудералните, плевелните и чуждите медоносни видове са много 

на брой, но силно разпръснати и заемащи малки територии, което затруднява тяхното 

изследване. Медоносните тревни видове служат, като поддържаща паша за медоносната 

пчела, но в райони със силно разпространение на ливади (например община Вършец) те се 

явяват главна паша.    

 Разнообразието на всички типове растителност на дадена територия осигуряват 

целогодишен приток на нектар и полен в пчелните колонии и нормално протичащо развитие 

от ранна пролет до късна есен. При липса на някоя група растителност се получават периоди 

без цъфтящи медоносни растения, които налагат допълнително изкуствено подхранване от 

страна на пчеларите. Това води до икономически загуби и спад на качеството на 

продукцията. При дивите опрашители, липсата на дадени типове растителност сериозно 

застрашава техните популации. Това е една от причини за намаляването на опрашителите в 

световен мащаб.  

 3.4. Разнообразие по сезон на цъфтеж 

 В практиката се е доказало, че целогодишното наличие на медоносни растения е от 

ключово значение за правилното и нормално развитие на пчелните семейства. Повечето 

автори разделят в своите трудове растенията според сезона им на цъфтеж (Бижев, 2003; 

Стоянов, 1933) или дават информация за периода на цъфтеж при описанията на самите 

видове (Петков, 1979,2006; Радоев, 1998).  

 Фокусът в настоящата публикация попада върху видове, които цъфтят в края и 

началото на годината. В тези периоди източниците на нектар и полен са малко, а това са 

периодите, в които пчелното семейство се развива и подготвя за първите главни паши (ранна 

пролет) и се зазимява за студеното полугодие, в което липсва цъфтеж в природата (есента). 

Първите видове, които започват да цъфтят още през месец февруари са Galanthus nivalis L., 

Corylus avellana L., Cornus mas L., и др. Това са първите източници на прашец, които дават 
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началото на развитието на пчелните колонии. Унищожаването на кокичето (Galanthus 

nivalis L.) заради неговата естетическа стойност от човека силно е ограничила неговите 

популации в природата и днес то се е превърнало в декоративен вид. Дрянът (Cornus mas L.) 

също е под сериозен антропогенен натиск. Площите със синорна растителност (включваща 

основни видове като Cornus mas L., Corylus avellana L.и др.) намаляват всяка година за 

сметка на увеличаващите се обработваеми земи и окрупняването на блоковете.  

 През месец март видовете, които започват да цъфтят се увеличават (Prunus cerasifera 

Ehrh., Alnus glutinosa L., Salix caprea L., Ulmus minor Mill. и др.), като чрез тях развитието на 

колониите продължава. Този преход от едни, към други цъфтящи видове през отделните 

части на годината осигурява освен устойчивото развитие на колониите на опрашителите, но 

и нормалното функциониране на екосистемите, които са в пряка зависимост от насекомите 

опрашители.  

 Другата важна група медоносни растения е тази на есенните цъфтящи растения, чрез 

които пчелите събират запаси за месеците без активен цъфтеж и отглеждат пчелите, които 

ще презимуват (августовски и септемврийски пчели). Наличието на прашец и нектар в 

природата през тези два месеца дава възможност на опрашителите да се подготвят за зимата 

без да се налага допълнително капиталовложение от страна на пчеларите за подхранване с 

изкуствени заместители на естествената храна.  

 Основните видове цъфтящи през есента са Carduus acanthoides L., Carduus nutans L., 

Colchicum autumnale L. и др. В тази група попадат и някои от есенните рудералии. 

Основните заплахи за есенните видове са разораването и превръщането на природни 

местообитания в обработваеми площи и есенните пожари. Върху развитието, периода и 

времетраенето на цъфтежа при ранно пролетните и късно есенните медоносни растения 

силно влияние оказват климатичните условия.  

 4. Заключение 

 Запазването на растителното разнообразие на медоносни видове в района на 

северозападна България е условие за устойчивото развитие на пчелните колонии и 

съхраняването на разнообразието от диви опрашители. Опрашването, като екосистемна 

услуга е отговорно за естественото възпроизводство на голям брой растителни видове, в 
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това число и културни растения използвани от човека за храна. Защитата на видовото 

разнообразие на медоносни растения е пряко свързана със съхраняването на площите с 

естествена и полуестествена растителност. Естествените местообитания имат и функцията 

на среда за живот на опрашващи насекоми, както и на нектарни коридори за придвижването 

на опрашителите. Това обуславя необходимостта от свързването им чрез линейни елементи 

на ландшафтите за подобряване на структурата на екосистемите и пълноценното протичане 

на естествени природни процеси в тях.  

 Изследването установи броят на медоносните видове на една малка, но 

представителна за северозападна България територия. Разнообразието на типове 

местообитания в дадена част на страната е условие за богатство на медоносни растения 

цъфтящи в различни периоди на годината. Броят на типовете местообитания пряко 

рефлектира върху броят на медоносните растения. Районите, в страната, в които 

преобладават обработваемите площи се характеризират с обилна паша в точно определени 

периоди от годината например месец юли и пашата от слънчоглед, но в тези райони от 

ключово значение за устойчивото развитие на пчелните колонии са фрагментите с 

полуестествена и естествена растителност около обработваемите земи. Тези фрагменти  

осигуряват приток на нектар и цветен прашец (полен) в периодите извън цъфтежа на 

основните медоносни култури. 

Анализираните тук данни, към настоящия момент са интегрирани в разработената 

Balkan vegetation database (Vassilev et al., 2020).  
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