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I УВОД, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
През последните две десетилетия все по-голяма популярност добива
прилагането на растителни препарати и растителни лекарствени продукти при
терапията и профилактиката на различни заболявания. Лечебните растения имат
доказано щадящо действие върху човешкия организъм и оказват благотворно
въздействие при редица хронични заболявания (WHO Traditional Medicine Strategy
2002-2005).
Днес, в началото на ново хилядолетие човек се сблъсква с нови
предизвикателства в осъзнаването на връзката и ролята си в природата, в
припознаването на доскорошните „средства” за живот като „ресурси”, които могат да
бъдат управлявани или изчерпани. В духа на концепцията за устойчиво развитие и
устойчиво ползване на природните блага все по-ясно се очертава въпросът за опазване
на ресурсите от лечебни растения. В търсене на решение за този рационален и в много
случаи икономически проблем се изправяме пред редица научни въпроси свързани с
ролята на лечебните растения в растителните съобщества, тяхната популационна
динамика, влиянието на антропогенната дейност върху състоянието на техните ресурси,
възможностите за култивиране на лечебни видове с ценни качества.
Несъмнено с най-висок приоритет по отношение на тази проблематика са
лечебните растения с природозащитен статут и с ограничени ресурси. Почти всички
видове от род Alchemilla (Rosaceae), които се срещат в България, са обявени за лечебни.
Изключение правят видовете Alchemilla heterophylla Rothm., A. pirinica Pawł., A.
bandericensis Pawł. и A. straminea Buser, които се отличават с много ограничено
разпространение. Забранени за събиране на територията на цялата страна са A.
achtarowii Pawł., A. mollis (Buser) Rothm., A. asteroantha Rothm. и A. jumrukczalica Pawł.,
съгласно Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Всички
останали лечебни видове могат да бъдат събирани съгласно режимите на ползване,
регламентирани от Закона за лечебните растения (ЗЛР), свързаните с него разпоредби,
както и Наредба №2/20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и
генетичен материал от лечебни растения. На основание чл. 10 от ЗЛР ежегодно със
заповед на Министъра на околната среда и водите се определят допустимите за
събиране количества растителни вещества от шапиче (Alchemilla vulgaris complex) от
естествените находища извън територията на националните паркове.
Настоящата дисертация обхваща две разностранни научни направления –
разпространение и екология, и отглеждане на растения при контролирани условия. С
това се прави опит за комплексно изследване на слабопроучения за България род
Alchemilla и за разкриване на нови данни, които да допритесат за опазването на
неговите ресурси.
Целта на проведеното изследване е да се установят закономерности в
разпространението и обилието на лечебни видове от род Alchemilla (Rosaceae) в
някои райони на България, както и влиянието на екологичните условия на
средата върху биологията и химичния състав на два редки и защитени лечебни
вида във връзка с тяхното опазване.
За изпълнението на поставената цел са определени за изпълнение следните
задачи:
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 Да се проучи видовия състав на представителите на род Alchemilla в
Средни Родопи, Западна Стара планина, Осоговска планина, Средна гора и района на
Лъкатишка Рила, без територията на резерватите.
 Да се изследват закономерностите в разпространението и обилието на
лечебните видове в посочените райони.
 Да се установи състоянието на критично застрашения за България вид A.
mollis и локалния български ендемит A. achtarowii в естествените им находища,
намиращи се на територията на НП „Централен Балкан”.
 Да се установи морфометричната изменчивост на видовете A. mollis и A.
achtarowii в естествените местообитания и в култура.
 Да се проучат биологичните особености на видовете A. mollis и A.
achtarowii при отглеждане в условията на култура – кълняемост на семената,
фенологични спектри, биологична продуктивност в условията на култура.
 Да се изследва динамиката на биологично активните вещества – танини и
флавоноиди, в зависимост от възрастта на растенията и разликата в почвеноклиматичните условия на отглеждане.

II ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД
Тази част от дисертацията съдържа следните раздели:
II.1. Биосистематични изследвания на род Alchemilla (Rosaceae).
Направен е основен преглед на наличните познания за род Alchemilla, които
представят разнообразни направления на ботаническата наука – таксономия,
морфология, хорология, екология, размножаване, особености при отглеждане на
видовете ex situ и др.
II.2. Фитохимични изследвания на представители от род Alchemilla.
Прегледът на литературата показва, че в посоченото направление са
проведени малко на брой изследвания върху химичния състав, сезонната и възрастова
динамика в съдържанието на фенолни съединения и антирадикаловата активност на
растителните екстракти при отделни видове.
II.3. Фармакологична активност и приложение на полифенолни екстракти от
Alchemilla vulgaris sensu latiore.
Разгледаните публикации разкриват разнообразни възможности за
приложение на полифенолните екстракти от Alchemilla vulgaris sensu latiore. Някои от
откритията са патентовани и успешно се използват като растителни лекарствени
продукти в чужбина.
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
III.1. Обект на изследването.
Обект на изследване в настоящата дисертация са лечебните представители от
род Alchemilla (Rosaceae), които се срещат в райони с разрешено стопанско ползване на
лечебни растения, както и два вида с висок консервационен статут съгласно
Приложение 3 на ЗБР (2002) – Alchemilla mollis /критично застрашен/ и Alchemilla
achtarowii /застрашен вид/. Определянето на видовете в рода е извършено въз основа на
таксономичния ключ на Флора на НРБ, V том (Асенов 1973).

III.2. Райони на изследване.
Проведеното в рамките на дисертационния труд изследване обхваща
територии в нископланинския (600-1000 м), среднопланинския (1000-1600 м) и
високопланинския (над 1600 м) хипсометрични пояси в Западна и Средна Стара
планина, Ихтиманска, Същинска и Сърнена Средна гора, Осоговска планина, Западни
Родопи и Лъкатишка Рила. Физикогеографските особености на изследваните райони са
описани по География на България (Копралев /ред./ 2002) (Приложение, Сн.1).

Снимка 1. Райони на изследване (1 – Западна Стара планина, 2 – Средна Стара планина, 3 – Средна гора
(източна и западна), 4 – Осоговска планина, 5 – Западни Родопи (част), 6 – Рила, районът на р. Лъкатица.

III.3. Методи за изследване на
лечебните видове от род Alchemilla.

разпространението

на

Разпространението на лечебните видове от род Alchemilla в България е
проучено на базата на литературни източници, хербарни материали и собствени
сборове. Прегледани са хербарните образци в Хербариумите на Софийския
университет (Биологически факултет) – SO, Отдел „Растително и гъбно разнообразие и
ресурси” на ИБЕИ, БАН – SOM и Аграрния университет в Пловдив – SOA. В хода на
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теренните изследвания е приложен маршрутният метод (Юнатов 1964, Mueller-Dombois
et Ellenberg 1974).

III.4. Фитоценологични методи на изследване.
В периода май 2008 – септември 2011 година са реализирани поредица от
ботанически екскурзии в изследваните райони.
Като основен критерий за избора на места за съставяне на фитоценологични
описания е възприето присъствието на видове от род Alchemilla. Описанията са
направени следвайки флористичния подход (Braun-Blanquet 1965). Общо 54 отчетни
площадки са заложени изборно, на принципа на single plot method (Mueller-Dombois et
Ellenberg 1974). Те имат квадратна форма и площ между 25 и 100 m2. За всяко описание
са отчетени географските координати, надморската височина, изложението и наклонът
на терена. Окомерно са отчетени общото проективно покритие на растителността в
границите на отчетните площадки и количествените характеристики на отделните
видове като е използвана разширената 9 бална скала на Braun-Blanquet за обилие и
покритие (van der Maarel 1979, 2005).
За определяне на типовете природни местообитания е използвана
йерархичната класификационна схема на EUNIS (European Nature Information System)
на Европейския център за опазване на природата и биоразнообразие (European Topic
Centre for Nature Protection and Biodiversity) (Davies et al. 2004,
http://eunis.eea.europa.eu/).

III.5. Определяне на добива.
Изследван е добивът от надземната фитомаса на Alchemilla spp. в три
моделни находища, намиращи се в близост до с. Говедарци (Рила), х. Ком (Западна
Стара планина) и с. Гинци (Западна Стара планина). За целта са заложени три пробни
площи с размер 100 m2, в които добивът е определен по метода на отчетните площадки
(1m2). За определяне на средното проективно покритие на вида в изследваните пробни
площи е използван квадрат-рамка. Свежият растителен материал от всяка площадка е
претеглен на терен с помощта на преносима електронна везна. За всяко находище е
изчислен средният добив (g) и експлоатационният запас (kg) (Шретер и Крылова 1986).
За растенията от видовете A. mollis и A. achtarowii, отглеждани в условията на
култура е приложен метода на моделните екземпляри, като е измерено средното тегло
на отделни растения от колекцията в гр. София.

III.6. Морфометричен анализ.
Подборът на изследваните морфометричните белези е подчинен на общите
особености в морфологията на представителите на род Alchemilla (Асенов 1973). За
всички приосновни листа са определени следните пет признака: 1) дължина на листната
петура; 2) ширина на листната петура (в най-широката част); 3) дължина на листната
дръжка; 4) брой на листните дялове; 5) брой на зъбците на горните три дяла. За
стъблата са отчетени стойностите на четири признака: 1) дължина на стъблото; 2) брой
стъблени листа; 3) брой стъблени листа без пазвени съцветия; 4) диаметър на
цветовете. За белезите „брой стъблени листа“ и „брой стъблени листа без пазвени
съцветия“ за първи път се представят числени стойности.
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Измерванията са направени върху хербаризирани материали от видовете A.
mollis и A. achtarowi от експерименталната колекция в гр. София и естествените клонпопулации. Материалите от колекцията в гр. София са събрани двукратно през 2010 г. –
във фаза масов цъфтеж (30.05.2010 г.) и по време на късен цъфтеж (3.09.2010 г.).
Материалите от естествените клон-популации са събрани през същата година – 2010, от
района на х. Левски, х. Ехо и х. Добрила.
При отделни растения от колекцията в гр. София са преброени приосновните
листа и стъблата във фаза масов цъфтеж и по време на повторния цъфтеж след
събиране на цялата надземна биомаса. Получените резултати са коментирани във
връзка с продуктивността в условията на култура.
Статистическият анализ на получените извадки е извършен с методите на
дескриптивната статистика (Генчев 1975; McDonald 2008). Степента на изменчивост на
всеки от признаците в извадките е оценена посредством коефициента на вариране (CV),
като е използвана 10 степенна скала по Пеев (2001).
За установяване на статистически значими разлики между отделните извадки
е приложен методът на тестване на хипотези с помощта на параметрични и
непараметрични тестове при α=0,05 и ниво на значимост p ≤ 0.05 – T-test, One way
ANOVA, Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis test (McDonald 2008). Статистическите
анализи са извършени с програмите Excel 2000 и SPSS® Statistics 21.

III.7. Фитохимичен анализ на количественото съдържание на
танини и флавоноиди.
Съдържанието на танини в растителните екстракти е определено като
разлика между съдържанието на тотални феноли и полифеноли, неабсорбирани от
кожен прах. За изготвянето на стандарт е използван пирогалол. Абсорбцията е
измерена при 760 nm (European Pharmacopoeia 7.0 /2012).
При определяне на съдържанието на флавоноиди е използван за стандарт
кверцетин. Абсорбцията е измерена при 428 nm (Китанов 1987).

III.8. Създаване и поддържане на ex situ колекция от растения
на Alchemilla mollis и Alchemilla achtarowii с произход от
естествените клон-популации.
За нуждите на представеното изследване са създадени живи колекции от
растения на A. mollis и A. achtarowii при три надморски височини – прилежаща площ на
оранжерията на Отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси” на ИБЕИ, БАН
(570 м н.в.), местността „Златните мостове”, Витоша (1500 м.в.), в землището на с.
Телиш, Плевенска област (300 м н.в.). Местата, подбрани за създаване на колекциите,
могат да се приемат за представителни за условията на Софийската котловина, средния
планински пояс и Дунавската хълмиста равнина.
Растенията са поддържани при общоприети агротехнически мероприятия
(Евстатиева 1999, Евстатиева и Станев 2005). От трите експериментални колекции са
взети почвени проби, които са анализирани в Централната университетска лаборатория
по екология и опазване на околната среда към ЛТУ за съдържание фосфор (P2O), калий
(K2O), азот (N), хумус и pH във вода и в разтвор на калциев дихлорид (CaCl2).
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III.9. Онтологични и фенологични наблюдения върху
интродуцираните в условията на култура растения от
видовете A. mollis и A. achtarowii.
Изследвано е онтогенетичното развитие на A. mollis до четвъртата година след
поникване на семената. Периодите на развитие са дадени съгласно класификацията на
възрастовото състояние в популациите на многогодишните семенни растения на
Работнов (1992). За проучване на фазите на развитие на малкия жизнен цикъл и тяхната
продължителност са проведени фенологични наблюдения през 3 поредни години –
2008, 2009 и 2010 г. Фенологичните фази и техните подфази са определени по
Бейдеман (1973).

III.10. Биологична продуктивност в контролирани условия.
Изследването на биологичната продуктивност на видовете A. mollis и A.
achtarowii при контролирани условия е проведено в гр.София, на територията на
прилежащата площ към оранжерията на Отдел „Растително разнообразие и ресурси”
към ИБЕИ-БАН през 2010 г (570 m н.в.).

III.11. Методи за изследване на кълняемостта на семената.
Изследвана е лабораторната кълняемост и кълняемата енергия на семената на
видовете A. mollis и A. achtarowii (БДС 601-88, 1985). За всеки експеримент
наблюденията са проведени в продължение на 54 дни. Контролни отчитания са правени
на всеки втори ден, като е регистриран броя на покълналите и опаразитени семена за
този период. Заложени са три опитни постановки, които включват предварително
стимулиране на семенната кълняемост с един от следните методи:
- стратификация на семената (за 7 дни при 4°C);
- предварителна обработка на семената с 0.2% KNO3;
- предварителна обработка с Гиберилинова киселина
концентрация 0.1; 0.05 и 0.025%;

(GA3)

с

V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
IV.1. Разпространение и участие на лечебните представители от
род Alchemilla в растителната покривка на изследваните райони.
IV.1.1. Нови хорологични данни за род Alchemilla в България.
Съгласно Флора на НР България у нас се срещат 35 вида от род Alchemilla
(Асенов 1973). В резултат от проведените теренни проучвания на разпространението на
лечебните представители от род Alchemilla бяха установени 22 вида, които
представляват 62% от видовото разнообразие на рода за страната – A. plicatula Gand., A.
glaucescens Wallr., A. flabellata Buser, A. cinerea Buser, A. pirinica Pawł., A. serbica
(Pawlin) Pawł., A. bulgarica Rothm., A. monticola Opiz., A. crinita Buser, A. subcrenata
Buser, A. acutiloba Opiz., A. gracilis Opiz., A. xanthochlora Rothm., A. heterophylla Rothm.,
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A. connivens Buser, A. glabra Neygenf., A. achtarowii Pawł., A. jumrukczalica Pawł., A.
mollis (Buser) Rothm., A. catachnoa Rothm., A. viridiflora Rothm., A. pyrenaica Dufour.
В оригиналната таксономична схема на Atlas Flora Europea (1968) видът A.
serbica (Pawlin) Pawł. не присъства, а се открива A. erythropoda Juz., който е местен вид
за района на Кавказ. A. serbica (Pawlin) Pawł. е описан по материали от Сърбия
първоначално като A. hybrida Miller var. glaucescens (Wallr.) Paulin f. serbica Paulin
(Fritsch 1910, в Pawłowski 1953). За съседните на България държави видът намира място
в разработките на род Alchemilla за Гърция в Mountain Flora of Greece (Frost-Olsen
1986), Флора в Република Македония (Jаниќ 1998) и Flora Ilustrată a României (Ciocârlan
2009). На базата на информацията от различни литературни източници и лични
наблюдения възникна съмнение за таксономичната принадлежност на българските
представители, отнасяни във Флора на НР България (Асенов 1973) към вида A.
erythropoda Juz. След справка с оригинални хербарни материали от A. erythropoda Juz. с
произход от Кавказ, български материали, внесени в SOM под същото име и лични
сборове, бе установено, че видът, който се среща масово в България трябва да бъде
отнесен към A. serbica (Pawlin) Pawł. Това становище е застъпено и в Atlas Flora
Europaeae, Vol.14 (Kurtto et al. 2007).
По време на теренните проучвания бяха събрани данни за разпространението
на някои видове Alchemilla в нови флористични райони, несъобщавани до момента
(Табл.1).

Табл.1 Нови хорологични данни за разпространението на някои видове
Alchemilla на територията на страната.
Вид

Флористичен район

Alchemilla crinita

Западни гранични планини (Осоговска планина), Западна Стара планина

Alchemilla serbica

Западни гранични планини (Осоговска планина), Западна Средна гора,
Средни Родопи

(синоним A. erythropoda)
Alchemilla glabra

Западна Стара планина

Alchemilla viridiflora

Западна Средна гора, Западна Стара планина

Alchemilla heterophylla

Средни Родопи

Alchemilla connivens

Западна Стара планина

IV.1.2.
Разпространение
и
участие
на
лечебните
представители от род Alchemilla в растителната покривка на
райони с разрешено стопанско ползване на лечебни растения.
Общият брой видове от род Alchemilla, установен в изследваните райони с
регламентирано стопанско ползване е 18 – A. crinita, A. acutiloba, A. glabra, A.
viridiflora, A. subcrenata, A. glaucescens, A. gracilis, A. pirinica, A. serbica, A. heterophylla,
A. bulgarica, A. monticola, A. connivens, A. flabellata, A. catachnoa, A. xanthochlora, A.
reniformis, A. achtarowii. Те представляват 51% от видовото разнообразие на рода за
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страната и са включени в приложението на Закона за лечебните растения (2002). A.
viridiflora, A. catachnoa и A. heterophylla са балкански ендемити, като вторите два са
включени в Червената книга Р България със статут „застрашен” (Виткова 2011). A.
achtarowii е локален български ендемит, който също е застрашен.

IV.1.2.1. Западна Стара планина.
Изследваните територии в Западна Стара планина попадат в районите на
Язова, Чипровска и Берковска планина, Козница, около Петроханския проход и
северозападната част на Голема планина. Тези територии са свързани с водосборите на
реките Лом, Огоста, Нишава и Искър и се намират между 836 и 1714 m н.в. Установени
са 13 вида от род Alchemilla – A. subcrenata, A. serbica, A. monticola, A. gracilis, A.
connivens, A. glaucescens, A. crinita, A. bulgarica, A. acutiloba, A. flabellata, A. viridiflora,
A. glabra, A. catachnoa.

IV.1.2.2. Средна гора.
Изследвани са територии в Ихтиманска, Същинска и Сърнена Средна гора,
които се намират между 700 и 1100 m н.в. Установени са 8 вида от род Alchemilla – A.
serbica, A. glabra, A. gracilis, A. crinita, A. acutiloba, A. pirinica, A. glaucescens, A.
achtarowii.

IV.1.2.3. Осоговска планина.
Изследването на разпространението и обилието на лечебни представители от
род Alchemilla в Осоговска планина беше съсредоточено основно на територията на повисокото било, разположено в посока североизток-югозапад, както и прилежащите му
по-ниски територии. Описани са находища на представители от род Alchemilla между
1442 и 2251 m н.в. Видовият състав включва 7 вида – A. crinita, A. serbica, A. glabra, A.
glaucescens, A. xanthochlora, A. monticola, A. flabellata.

IV.1.2.4. Западни Родопи.
На територията на Западни Родопи са посетени ридовете Чернатица,
Белочерковски рид, Мурсалица, Радюва планина, района на Смолянските езера и
подножието на връх Снежанка, както и поречието на Девинска река. Между 800 и 1980
m н.в. са установени 9 вида Alchemilla – A. acutiloba, A. connivens, A. heterophylla, A.
serbica, A. glabra, A. glaucescens, A. crinita, A.pirinica, A. bulgarica.

IV.1.2.5. Рила.
Проучванията в района на Рила бях проведени на територията на Лъкатишка
Рила, която обхваща поречието на река Лъкатица (приток на Черни Искър) и се намира
между селата Говедарци и Сапарево. Общо за ограниченият участък на изследване са
открити 6 вида шапиче между 1194 и 1364 m н.в – A. crinita, A. acutiloba, A. glabra, A.
viridiflora, A. subcrenata и A. glaucescens.
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IV.1.2.6. Типове местообитания,
видовете от род Alchemilla.

в

които

участват

Установените в хода на изследване находища на лечебни представители от
род Alchemilla попадат в следните типове природни местообитания съгласно
йерархичната класификационна схема на EUNIS:
D2.3I Подвижни торфища на Балканите (Balkanic quaking bogs)
Това местообитание е установено в по-ниската субалпийска част на
Осоговска планина и представя комплекс от малки влажни зони в процес на засушаване
при прехода им към влажни планински ливади с Deschampsia caespitosa. Характеризира
се с влаголюбива растителност с участието на торфени мъхове. Доминиращи видове са
Carex nigra, Carex pallescens, Sphagnum spp. От представителите на род Alchemilla се
срещат A. crinita, A. xanthochlora, A. glabra, A. glaucescens, A. serbica с общо проективно
покритие в отделните находища до 17%.
E2.252 Мизийско-Тракийски мезофилни сенокосни ливади
(Moeso-Thracian mesophile hay meadows)
Установени са ограничени териториите в Западни Родопи и Същинска
Средна гора, попадащи в това местообитание, в които се срещат видове от род
Alchemilla. Към това местообитание се отнасят мезофилни сеникосни ливади в долини
и ниски планински склонове, разположени върху почви, които се овлажняват от
подземни или повърхностни води с гравитачен произход. Като доминиращи видове се
посочват Poa pratensis, Alopecurus pratensis и Festuca pratensis, съпътствани от
Arrhenatherum elatius и Agrostis capillaris. От представителите на род Alchemilla се
срещат A. acutiloba, A. crinita, A. pirinica и A. serbica с променливо обилие.
E2.33 Балкански планински сенокосни ливади (Balkan mountain
hay meadows)
Към този тип местообитания са отнесени богати на видове ксеро-мезофилни
до мезофилни сенокосни ливади, установени в границите на горския пояс във всички
изследвани райони. Доминиращи видове са Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum,
Festuca rubra, F. pratensis, Poa pratensis. В някои места локално се наблюдават с повисоко обилие Arrhenatherum elatius и Chaerophyllum aureum. Тук са установени 11
вида Alchemilla – A. acutiloba, A. crinita, A. glabra, A. monticola, A. bulgarica, A.
connivens, A. glaucescens, A. gracilis, A. heterophylla, A. pirinica и A. serbica. С найвисоко обилие и най-често се срещат A. acutiloba, A. crinita и A. glabra, следвани от A.
serbica с по-ниско обилие. Общото проективно покритие на шапичето в този тип
местообитание на места може да достигне 23%.
E4.318 Оро-Мизийски картълови съобщества (Oro-Moesian matgrass swards)
Към това местообитание са отнесени две находища, които са част от
затворени мезо-ксерофитни тревни съобщества с доминиране на Nardus stricta, Festuca
dalmatica, F. nigrescens и F. pratensis. Тези съобщества се откриват около горната
граница на гората или в прилежащата субалпийска зона върху каменисти чимести
планинско-ливадни почви. В тях се откриват Alchemilla crinita, A. monticola и A. serbica
с променливо обилие, което достига до около 7%.
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E4.393 Оро-Мизийски съобщества на виолетова метлица (OroMoesian [Poa violcaea] grasslands)
Съобществата, които се отнасят към това местообитание, са разположени
върху плитки планинско-ливадни почви около и над горната граница на гората.
Доминиращи видове са Bellardiochloa violacea, Festuca dalmatica, Festuca nigrescens,
Lerchenfeldia flexuosa. Видовете Alchemilla, които са установени, са A. crinita, A.
glaucescens, A. monticola и A. serbica. Общото проективно покритие на изброените
видове шапиче може да достигне 12% в отделни ограничени находища, но растенията
са с дребен хабитус.
E5.41 Ивици и „завеси” от високи треви край водни течения
(Screens or veils of perennial tall herbs lining watercourses)
Това местообитание включва съобщества на високи многогодишни тревисти
еутрофни видове по бреговете на водни течения в горския пояс. Участъците, където се
появяват изследваните видове, са винаги добре осветени, с пренебрежим или слаб
наклон и ниска до умерена скорост на водата. Непосредствено до водата се откриват
видовете A. acutiloba, A. glabra, A. gracilis, A. subcrenata и A. viridiflora, докато видовете
A. crinita, A. monticola, A. serbica, A. glaucescens и A. pirinica предпочитат по-умерено
влажните места сред тревната растителност на бреговете. Като характерни видове за
местообитанието могат да се посочат различни видове от род Carex, Cynosurus cristatus,
Deschampsia caespitosa, Epilobium angustifolium, Equisetum spp., Festica pratensis,
Filipendula ulmaria, Geum coccineum, Holcus mollis, Juncus effusus, Mentha longifolia,
Scirpus sylvatica, Molinia coerulea. Клоновете на Alchemilla spp. се срещат с променливо
обилие, в някои случаи високо (до 25%).
E5.572 Мизийски съобщества на високи треви (Moesian tall-herb
communities)
Това местообитание включва олиготрофни хигрофилни високотревия, които
съпътстват планинските потоци и дерета във високопланинския пояс. Като
доминиращи видове се отличават Angelica pancicii, Chaerophyllum hirsutum и Cirsium
appendiculatum. В изследваните находища са намерени A. acutiloba, A. glabra и A.
serbica с обилие, което достига до 14%. Видовете от род шапиче заемат по-отворените
участъци покрай водните течения, където конкуренцията на високите многогодишни
треви е по-слаба или отсъства.
F2.2A2 Балкано-Хеленски храстчеви съобщества на боровински
(Balkano-Hellenic dwarf bilberry heaths).
Към този тип местообитание са отнесени ниски храстчеви съобщества на
боровинки в субалпийския високопланински пояс. Доминиращи видове са Vaccinium
myrtillus и V. vitis-idaea. Други характерни видове са Bruckenthalia spiculifolia,
Calamagrostis arundinacea, Festuca nigrescens, Juniperus sibirica, Lerchenfeldia flexuosa,
Nardus stricta. Четири вида шапиче се срещат единично сред съпътстващите
храстчетата тревисти видове – A. glabra, A. bulgarica, A. glaucescens и A. pirinica.
Всички местообитания, в които са открити видове от род Alchemilla, са обект
на опазване в рамките на екологичната мрежа Натура 2000 (Кавръкова и др. 2009).
Съответстващите им кодове са: 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища,
6510 Низинни сенокосни ливади, 6520 Планински сенокосни ливади, 6230 Богати на
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видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините, 62D0 Оро-мизийски
ацидофилни тревни съобщества, 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в
равнините и в планинския до алпийския пояс, 4060 Алпийски и бореални ерикоидни
съобщества.
От всички описания, в които участват представители на род Alchemilla, почти
половината (47%) се отнасят към тип природно местообитание Е2.33 Планински
сенокосни ливади (Фиг.1). На следващо място се подреждат Е5.41 – Ивици и „завеси”
от високи треви край водни течения (17%) и Е2.252 – Мизийско-Тракийски мезофилни
сенокосни ливади (11%). На останалите типове местообитания се падат 25%.
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F2.2A2

Фиг.1. Разпределение на фитоценотичните описания, които включват
Alchemilla spp. по местообитания (А – разпределение на типовете местообитания в
зависимост от броя на описанията, в които участват видове от род Alchemilla (%); Б –
брой описания, в които участват видове от род Alchemilla за различните
местообитания).
Легенда: D2.3I – Преовлажнени торфища на Балканите; Е2.252 – Мизийско-Тракийски
мезофилни сенокосни ливади; Е2.33 – Балкански планински сенокосни ливади; Е4.318 – Оро-Мизийски
картълови съобщества; Е4.393 – Оро-Мизийски съобщества на виолетова метлица; Е5.41 – Ивици и
„завеси” от високи треви край водни течения; Е5.572 – Мизийски съобщества на високи треви; F2.2A2 –
Балкано-Хеленски храстови съобщества на боровинки.

Най-голямо общо проективно покритие на Alchemilla spp. е установено в
планинските сенокосни ливади (до 23%) и ивиците от високи треви покрай водните
течения (до 25%), които могат да се посочат като основен потенциален източник на
стопански запаси. С най-малко проективно покритие на Alchemilla spp. се отличават
Оро-Мизийски картълови съобщества (до 7%) и Балкано-Хеленските храстови
съобщества на боровинки (до 2%). В останалите местообитания въпреки наличието на
места, където проективното покритие на Alchemilla spp. е сравнително високо (до 17%),
възможностите за откриване на стопански запаси е ограничено поради различни
причини. Площта на повечето находища на шапиче, обект на настоящото изследване, е
силно ограничена. Видовете от род Alchemilla формират струпвания с високо
проективно покритие в места с локални нарушения или намалена конкуренция от
страна на останалите растения. Бавното нарастване на коренищата и високите
изисквания към светлината определят за представителите от рода роля на асектатори в
растителните съобщества (Табл.2).
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Табл.2. Проективно покритие на Alchemilla spp. и площ на находищата в
различните типове местообитания.
Местообитание

Общо ПП
Alchemilla
spp.

ПП-Ser.
Pubescentes

Площ на
ПП-други находищата
(ha)

D2.3I Преовлажнени торфища на Балканите

до 17%

до 7%

до 10%

0,01-0,1

E2.252 Мизийско-Тракийски мезофилни сенокосни ливади

до 15%

до 5%

до 10%

0,05-0,15

E2.33 Балкански планински сенокосни ливади

до 23%

до 5%

до 20%

0,01-1

E4.318 Оро-Мизийски картълови съобщества

до 7%

до 5%

до 7%

0,05-0,25

E4.393 Оро-Мизийски съобщества на виолетова метлица

до 12%

до 7%

до 5%

0,05-4

E5.41 Ивици и „завеси” от високи треви край водни течения

до 25%

до 5%

до 20%

0,01-0,6

E5.572 Мизийски съобщества на високи треви

до 14%

до 7%

до 7%

0,01

F2.2A2 Балкано-Хеленски храстови съобщества на боровинки

до 2%

до 2%

до 1%

0,01

Във всички установени местообитания представителите на Ser. Vulgares
(Subsect. Heliodrosium) и Subsect. Calycanthum, които се отличават с по-големи размери,
присъстват с висока константност (Табл.3). С най-голямо видово разнообразие в рода
се отличават планинските сенокосни ливади и ивиците от високи треви край водни
течения.

Табл.3 Константност и видово богатство на род Alchemilla в различните
местообитания.
Местообитание

Константност
(балове)
Ser.
Други
Pubescentes

Брой видове от род
Alchemilla

D2.3I Преовлажнени торфища на Балканите

V

V

5

E2.252 Мизийско-Тракийски мезофилни сенокосни ливади

V

IV

4

E2.33 Балкански планински сенокосни ливади

III

V

11

E4.318 Оро-Мизийски картълови съобщества

V

V

3

E4.393 Оро-Мизийски съобщества на виолетова метлица

V

V

4

E5.41 Ивици и „завеси” от високи треви край водни течения

II

V

10

E5.572 Мизийски съобщества на високи треви

III

V

3

F2.2A2 Балкано-Хеленски храстови съобщества на боровинки

IV

IV

4

Установените в изследваните райони видове от род Alchemilla могат да се
разделят в три групи в зависимост от отношението им към влажността на средата:
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Мезохигрофити до хигромезофити – A. glabra, A. acutiloba, A. xanthochlora,
A. viridiflora, A. achtarowii, A.catachnoa, A. gracilis, A. subcrenata. Тези видове се
откриват обикновено в най-влажните места на фитоценозите, които обитават.
Почвената влажност се поддържа от високи подпочвени води, повърхностно
гравитачно стичащи се води или от водни течения. Видовете са едри, при подходящи
условия на средата са склонни да формират големи клонове и са перспективни за
събиране на растителен материал.
Мезофити са A. crinita, A. heterophylla, A. monticola, A. connivens. Посочените
видове заемат места с умерена влажност.
Ксеромезофити до мезоксерофити – A. serbica, A. glaucescens, A. pirinica, A.
bulgarica, A. flabellata. Всички изброени видове от тази група се отнасят към Ser.
Pubescentes на Subsect. Heliodrosium. Те се отличават с дребни размери и гъсто
овласиняване. В обитаваните от тях местообитания заемат по-сухите места и са поустойчиви на умерено засенчване от околните по-високи треви, в сравнение с другите
две екологични групи.
Флористичният състав на съобществата, в които се срещат Alchemilla spp.
възлиза за 388 вида висши растения (без мъховата флора), 191 рода и 60 семейства.
Анализът на фитогеографските елементи, преобладаващи в описаните
местообитания, показват силна връзка с бореалния, суббореалния, европейския и
европейско-азиатския флорогенетичен център. Съобществата, в които участват
представителите на род Alchemilla, са свързани с буковия, иглолистния и субалпийския
безлесен растителен пояс.

IV.1.2.7. Резултати от определянето на добива в три
моделни находища.
1) Рила, северозападно от с. Говедарци, местност „Бързанови егреци” – площ
6 da. Средно проективно покритие на Alchemilla spp. (A. acutiloba, A. crinita) – 15,63%.
Средeн добив – 63,20±5,75 g/m2. Експлоатационeн запас за 2010 г. – 310,2 kg.
2) Западна Стара планина, на 300 m югозападно от х. Ком – площ 0,5 da.
Средно проективно покритие на Alchemilla spp. (A. serbica, A. glaucescens, A. monticola)
– 16.47%. Среден добив – 37,07±4,88 g/m2. Експлоатационeн запас за 2010 г. – 13.7 kg.
3) Западна Стара планина, 500 m северно от с. Гинци – площ 0,5 da. Средно
проективно покритие на Alchemilla spp. (A. viridiflora, A. glabra, A. crinita, A.
glaucescens, A. serbica, A. monticola) – 55,7%. Среден добив – 260,00±31,9 g/m2.
Експлоатационен запас за 2010 г. – 98.1 kg.
Първите две находища попадащи в местообитание E2.33 Балкански
планински сенокосни ливади, но се различават по начина на стопанисване. В района на
с. Говедарци беше констатирано наличието на умерена паша на домашни животни без
следи от преизпасване и прекомерно утъпкване. В района на х. Ком сенокосните ливади
не се стопанисват. Разликата в средния добив от двете находища може да се приеме
като потвърждение, че умереното ползване на този тип тревни съобщества оказва
благоприятен ефект върху разпространението и обилието на Alchemilla spp. Добивът от
находището в района на с. Гинци е 4 пъти по-висок, отколкото в находището до с.
Говедарци. Този резултат показва високият потенциал на местообитанието, което
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предлага подходящи условия за развитие на Alchemilla spp. и натрупване на голямо
количество надземна фитомаса.

IV.1.3. Изследвания върху разпространението на Alchemilla
achtarowii и A. mollis на територията на Средна Стара
планина.
За установяване на актуалното състояние на клон-популациите на Alchemilla
achtarowii през периода 2008-2010 г. е обходено главното било на планината по
маршрути вр. Вежен-вр. Юмрука-Троянски проход; южните подножия на вр. Левски
(Амбарица), вр. Голям купен, вр. Ботев, както и околностите на вр. Русалка и рида
Юрушка грамада. Посочените места включват части от териториите на всички известни
клон-популации, с изключение на масива Триглав.
В рамките на настоящото изследване за първи път се установяват две нови
находища на A. achtarowii, които се намират съответно по южните склонове на вр.
Левски (N 42º42′37′′ Е 24º47′00′′, N 42º42′46′′ Е 24º47′06′′, N 42º42′58′′ Е 24º47′18′′, N
42º43′13′′ Е 24º47′38′′, N 42º43′10′′ Е 24º47′57′′) и в северозападното подножие на вр.
Юрушка грамада (N 42º45′12′′ Е 24º58′40′′, N 42º44′43′′ Е 24º58′26′′, N 42º44′38′′ Е
24º58′33′′, N 42º44′45′′ Е 24º58′20′′, N 42º44′51′′ Е 24º58′16′′) (Приложение, Сн. 7).
Alchemilla achtarowii образува ограничени по площ клон-популации с
мозаечна структура, които заемат стръмни каменисти склонове с плитки почви
(ранкери) между 1100 и 2000 м н.в. Растенията обрастват предимно места с висока
въздушна и почвена влажност, която се осигурява целогодишно от извори в повисоките скалисти части на планинските склоновете. Растителността по бреговете на
потоците е съставена от мезофитни до хигромезофитни тревисти видове, сред които с
по-голямо участие се отличават Petasites albus, Angelica pancicii, Heracleum verticilatum,
Geum coccineum, Adenostyles alliariae, Cirsium appendiculatum, Carex spp. и Rumex
alpinus. Площта на локалитетите, в които присъства Alchemilla achtarowii е от няколко
квадратни метра до 5 дка, като средното проективно покритие на надземните му органи
в тях е между 10 и 60%. Като отрицателен фактор, който оказва съществено влияние
върху клон-популациите на Alchemilla achtarowii, може да се посочи пашата на
домашни животни – крави и коне. Над 70% увреждане на находищата беше установено
в подножието на вр. Костенурката, вр. Жълтец, в близост до х. Добрила, в подножието
на вр. Русалка и рида Юрушка грамада, а в по-малка – в участъка х. Левски – х. Рай.
Видът Alchemilla mollis е изследван на територията на единствената известна
до този момент популация за страната в м. Каменливица (1158-1162 m), резерват
Джендема. Клон-популацията е с площ от около 200 м2 и се развива върху субстрат от
глинести шисти. Местообитанието се отличава с ксеромезофитен до ксерофитен
характер. Общото проективно покритие на растителността в границите на находището
е 35-40%, като до 5% от тях се падат на Alchemilla mollis. Други видове, които имат поголямо проективно покритие от останалите са Agrostis capillaris и Teucrium chamaedrys.
През находището минава туристическа пътека и е изложено на умерено антропогенно
въздействие. На базата на малката площ на клон-популацията, засушливият характер на
местообитанието, нетипичен за представителите на род Alchemilla, както и вторичният
характер на фитоценозата, в която попада A. mollis, може да се предположи с висока
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доза вероятност, че изследваното находище е възникнало от диаспори, пренесен от повисоките части с водата от топящите се снегове или пролетни дъждове.

IV.2. Еколого-биологични изследвания на видовете Alchemilla
mollis и A. achtarowii в условията на култура.
IV.2.1. Наблюдения върху онтогенезата на Alchemilla mollis и
A. achtarowii в условията на култура.
Описани са последователните етапи в индивидуалното развитие на
растенията от двата изследвани вида, като за A. mollis е установена и тяхната
продължителност. В хода на своето онтогенетично развитие представителите на род
Alchemilla преминават през два критични етапа – покълване на семената и прехода от
поник до ювенилно растение. Оцелелите след този период растения са способни да
останат продължително време в иматурен и/или виргинилния етап от своето развитие в
очакване на подходящи условия.

IV.2.2. Фенологични изследвания в условията на култура при
различни еколого-климатични условия.
Основните фенологични фази, през които преминават интродуцираните
растения от двата изследвани вида – A. mollis и A. achtarowii, в размките на една
календарна година са начало на вегетация, бутонизация, цъфтеж, плодоносене и край
на вегетацията. Всички посочени фази могат да бъдат разделени на няколко подфази,
между които могат да се поставят ясни граници на основата на морфологични разлики
(Фиг.2, Фиг.3, Фиг.4).
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Фиг.2. Продължителност на фенофазите при различни по възраст растения от
A. mollis и A. achtarowii за колекцията в гр. София.
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Фиг.3. Продължителност на фенофазите при едновъзрастови растения от
трите колекции.
Легенда:
поява на листа/розетка
облистване на стъбло
формиране на бутони
пълна бутонизация
поява на първите цветове
пълен цъфтеж
прецъфтяване

поява на незрели плодове
незрели и зрели плодове
зрели плодове
разпространение на семената
преобладават нормални листа
преобладават оцветени листа

Първи признаци за начало на вегетация се наблюдават между началото и
средата на март в зависимост от надморската височина. Системни наблюдения върху
фенологията са провеждани началото на април. Периодът на масов цъфтеж в с. Телиш и
гр. София се наблюдава между началото на май и средата на юни, докато на Витоша –
от края на май до началото на август. Разликите в настъпването на посочената фаза
между растенията от A. mollis и A. achtarowii в една и съща колекция през 2010 г. са от
порядъка на 2-3 дни по-рано за A. mollis. Сравнението във времето за настъпване на
цъфтежа при A. mollis и A. achtarowii за целия период 2008 – 2010 г. показва, че тази
разлика е стабилна. Краят на вегетацията при всички колекции настъпва през октомври.
Резултатите от фенологичните наблюдения показаха, че генеративните и
вегетативните етапи от цикъла на развитие на наблюдаваните растения имат различен
толеранс спрямо изменението на средните дневни температури. По-чувствителни в това
отношение се явяват процесите, свързани с размножаването на растенията – залагане на
генеративни пъпки и развитие на стъблата, начало и продължителност на цъфтеж;
плодоносене. Така в с. Телиш периодът на вегетация на растенията и на двата
изследвани вида е най-дълъг, докато общата продължителност на фазите бутонизация и
цъфтеж е най-кратка и започва най-рано на пролет. Колекцията на Витоша се отличава
с най-кратък период на вегетация в съчетание с най-късно настъпващ, но и найпродължителен цъфтеж. Колекцията в гр. София заема междинно положение (Фиг.3)

18

19

10

10

10

12

12

11

12

март

11

март

11

март

13

13

13

15

14

14

16

16

17

17

15

16

17

април

15

април

14

април

18

18

19

19

май

19

май
18

21

21

20

21

май

20

20

22

22

22

24

23

23

24

24

юни

23

юни

25

юни

25

25

26

26

26

Б. Фенологични спектри на едновъзрастови растения
година 2010 (едногодишни растения)
месец
март
април
май
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
седмица
A. mоllis (Витоша)
A. mоllis (София)
A. mоllis (Телиш)
A. achtarowii (Витоша)
A. achtarowii (София)
A. achtarowii (Телиш)

месец
седмица
A. achtarowii (3 г.)
A. mollis (3 г.)
A. mollis (4 г.)

година 2010

месец
седмица
A. achtarowii (2 г.)
A. mollis (2 г.)
A. mollis (3 г.)

година 2009

месец
седмица
A. achtarowii (1 г.)
A. mollis (1 г.)
A. mollis (2 г.)
28

22

27

27

23

28

28

юли

27

юли

24

29

30

30

30

25

33

26

31

31

32

32

34

34

27

33

28

35

35

35

29

юли

34

август

33

август

32

август
31

юни

юли

29

29

А. Фенологични спектри на разновъзрастови растения от колекцията в гр. София
година 2008
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Фиг.4. Фенологични спектри на A. mollis и A. achtarowii от експерименталните колекции.
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IV.2.3. Граници и характер на морфометричната изменчивост
при видовете Alchemilla mollis и A. achtarowii в условията на
култура и в естествените популации.
При отглежданите в контролирани условия растения на A. mollis
доверителният интервал на средната аритметична величина на всички метрични белези
се включват в диапазона на изменчивост от Флора на НР България (Асенов 1973).
Стойностите за меристичните белези брой стъблени листа и брой стъблени листа без
пазвени съцветия се съобщават за първи път (Табл.4). Повечето белези проявяват
изключително ниска или ниска степен на изменчивст в условията на култура. Преходна
степен на изменчивост демонстрират единствено белезите дължина на приосновната
листна дръжка и стъблени листа без пазвени съцветия. От изложеното до тук може да
се направи извода, че в условията на гр. София, култивираните растения на A. mollis се
адаптират добре и притежават хабитус, който е сходен с този, наблюдаван в природата.

Табл.4. Обобщени резултати за изследваните морфометрични белези при A.
mollis.
Ex situ изследване
Белег

1. Дължина на
стъблата (cm)
2. Дължина на
дръжката на
приосновните
листа(cm)
3. Дължина на
петурата на
приосновните
листа (cm)
4. Ширина на
петурата на
приосновните
листа (cm)
5. Брой на
приосновните
листни дялове
6. Брой на
зъбчетата в
полу-дял
7. Диаметър на
цветовете
(mm)
8. Брой
стъблени листа
9. Брой
стъблени листа
без пазвени
съцветия

Стойност на
белега
съгласно
Асенов (1973)

In situ изследване

95%Минимална доверителен Максимална Минимална
Средна
Максимална
интервал на
стойност
стойност
стойност аритметична
стойност
средната
аритметична

(25)50÷70(80)

40,00

48,66÷52,39

63,20

24,00

26,78

31,50

(12,5)20÷30(40)

10,10

20,76÷23,37

32,80

11,40

13,20

14,40

8÷13

6,00

9,82÷10,59

13,00

6,20

6,70

7,60

10÷15

7,50

11,10÷11,87

14,00

7,20

7,93

9,10

9÷11

9

-

11

11

-

11

7÷9

6

7÷9

12

7

-

8

3,5÷5

3,01

3,88÷4,13

4,67

3,50

4,00

4,50

-

7

-

8

6

-

7

-

3

-

4

3

-

3
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При материалите от естествените клон-популации прави впечатление, че
всички стойности за дължините на стъблата и дръжката на приосновните листа се
намират около долната граница за съответния белег, посочена във Флора на НР
България (Асенов 1973). Всички стойности на дължината и ширината на приосновните
листа се намират под долната гранична стойност (Асенов 1973). Въз основа на този
факт може да се предположи с висока степен на вероятност, че към 2010 г. видът A.
mollis в рамките на своето естествено находище се намира в потиснато състояние.
Всички отчетени белези проявяват изключително ниска или ниска степен на
изменчивост в природата.
При растенията на A. achtarowii, отглеждани при контролирани условия,
минималните стойности на всички метрични белези са по-ниски от долната граница
съгласно Флора на НР България (Асенов 1973). С още по-голяма тежест е фактът, че
доверителният интервал за дължината на стъблата и диаметъра на цветовете също
попада под долната граница на изменчивост съгласно посочения източник. За
останалите метрични белези доверителният интервал е по-близо до ниските стойности
за съответния белег (Табл.5). Това свидетелства, че развитието на A. achtarowii в
условията на култура в гр. София е силно потиснато. С най-голяма изменчивост се
отличава дължината на приосновната листна дръжка – преходна степен. Всички
останали белези проявяват ниска или изключително ниска изменчивост.

Табл.5. Обобщени резултати за изследваните морфометрични белези при A.
achtarowii.

Белег

1. Дължина на
стъблата (cm)
2. Дължина на
дръжката на
приосновните
листа(cm)
3. Дължина на
петурата на
приосновните
листа (cm)
4. Ширина на
петурата на
приосновните
листа (cm)
5. Брой на
приосновните
листни дялове
6. Брой на
зъбчетата в
полу-дял
7. Диаметър на
цветовете
(mm)

Стойност на
белега
съгласно
Флората.

Ex situ изследване
In situ изследване
95%95%доверителен
доверителен
Минимална
Максимална Минимална
Максимална
интервал на
интервал на
стойност
стойност
стойност
стойност
средното
средното
аритметично
аритметично

35÷45(50)

17,00

31,82÷35,49

44,30

20,50

42,11÷46,99

66,80

(10)15÷30

7,40

12,79÷14,69

21,30

8,90

17,54÷22,47

34,10

5÷10

4,50

5,97÷6,55

8,60

5,80

7,86÷8,83

10,50

6÷12

5,50

7,23÷7,91

10,30

7,20

9,70÷10,65

12,10

9÷11

9

11

11

9

11

11

(7)8÷10(12)

4

8

14

7

10

13

(4)4,5÷6,5(7,2)

2,77

3,24÷3,46

4,11

2,81

3,73÷4,16

5,12
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8. Брой
стъблени листа
9. Брой
стъблени листа
без пазвени
съцветия

6

7

7

8

3

3

2

4

При растенията от естествените клон-популации всички доверителни
интервали на метричните белези попадат в диапазона на изменчивост съгласно Флора
на НР България (Асенов 1973). С най-голяма изменчивост се отличава белегът дължина
на приосновните листни дръжки – умерена степен, следван от броя на стъблените листа
без съцветия. Всички останали белези показват ниска или изключително ниска
изменчивост.

IV.2.4. Биологична продуктивност на видовете A. mollis и A.
achtarowii при контролирани условия.
Биологичната продуктивност при двата изследвани вида е определена чрез
измерване на шест показателя брой цъфтящи стъбла, свежо и въздушно сухо тегло на
стъблата, брой приосновни листа, свежо и въздушно сухо тегло на листата. При първия
откос четиригодишните растения от A. mollis имат средно 72,33±11,86 цъфтящи стъбла,
които са със свежо тегло 546,60±122,32 g и 109,33±33,45 приосновни листа, тежащи в
свежо състояние 262,87±56,56 g. При тригодишните растения на A. mollis средният
брой цъфтящи стъбла е 44,50±0,50 със свежо тегло 242,55±29,15 g. Средният им брой
приосновни листа е 55,50±13,50, а теглото – 69,25±1,35 g. При тригодишните растения
на A. achtarowii цъфтящите стъбла са средно 40,00±2,00, а приосновните листа са
47,50±0,50, като тяхното свежо тегло е съответно 99,25±23,85 g и 39,05±9,45 g.
Независимо от по-големия брой приосновни листа и при трите изследвани групи
растения при първия откос по-голямата част от биологичната продукция в условията на
култура се пада на стъблата. Установени са съществени разлики в стойностите на
изследваните показатели между първия и втория откос. При трите изследвани групи
растения броят на цъфтящите стъбла и свързаните с него показатели свежо и въздушно
сухо тегло на стъблата намаляват при втория откос в много голяма степен – над 90%.
Отново и при трите групи растения по отношение на броя на приосновни листа и
свежото и въздушно сухото им тегло се наблюдава обща закономерност към
повишаване на стойностите на тези показатели при втория откос. В повечето случаи
промяната има стойности над 100%.
Коментираните резултати показват, че възобновяването на растенията след
първия откос става изключително за сметка на нова листна маса от приосновни листа.

IV.2.5. Биологични особености на семената.
Обобщените резултати от кълнителните експерименти показват, че и при
двата изследвани вида най-високи стойности за лабораторната кълняемост са
постигнати след стимулиране на семената с KNO3 и GA3 (Гиберилинова киселина)
(Фиг.5, Фиг.6, Табл.6). Видът A. mollis се отличава със значително по-висока
лабораторна кълняемост и кълняема енергия, които се реализират в по-продължителен
период от време в сравнение с A. achtarowii. Тази закономерност е най-силно изразена
при семената без предварително стимулиране.
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брой покълнали семена

100
80
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40
20
0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Без третиране
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1 0 0 2 8 0 1 13 11 6 8 1 2 4 3 2 0 0

2 0 0 0

Стратификация

0 0 0 0 0

0 6 2 4 3 2 2 3 0

2 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1 1 3 9 24 27 26 30 29 8 7 1 0 8 1

0 0 4 0

Третиране с KNO3 0 0 0 0 0

Фиг.5. Динамика на покълване на семената на A. achtarowii при различни условия.
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100
90
80
70
60
50
40
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0
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1 0 0
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1 5 5 7 10 18 21 86 40 26 16 10 2

Фиг.6. Динамика на покълване на семената на A. mollis при различни условия.

Табл.6. Характеристики на лабораторната кълняемост (ЛК) и кълняемата
енергия (КЕ) в зависимост от дизайна на експериментите.
Вид
A. achtarowii

A. mollis

Дизайн
без третиране
стратификация
KNO3
без третиране
стратификация
KNO3

ЛК (%)

ЛК - дни

КЕ (%)

КЕ - дни

16
6,5
44,75
60,75
46,5
64,5

38
26
36
42
40
42

11,75
3
34
55,75
40,25
56,75

14
6
10
16
18
16

23

И при двата изследвани вида най-ниска лабораторна кълняемост и кълняема
енергия се наблюдават след стратификация на семената, което е в съгласие с
резултатите на други автори от сходен експеримент в in vitro условия (Gorgorov et al.
2011, Stanilova et al. 2012). Това дава основание да се предположи, че дозревателният
период на семената при изследваните видове Alchemilla не е обвързан със зимния
период, за разлика от много други тревисти растения. В подкрепа на това нашите
наблюдения показват, че семената на A. achtarowii и A. mollis могат да поникнат
веднага, след като се отделят от майчиното растение.
Във връзка с по-ниската обща кълняемост на семената на A. achtarowii при
този вид беше изпитано влиянието на GA3 с различни концентрации (Фиг.7). Най-добри
резултати показва третирането на семената с 0,05% GA3. При него лабораторната
кълняемост е 66%, а кълняемата енергия е 48% и се проявява между 8-мия и 16-тия ден.
Стимулиращият ефект на 0,05% и 0,025% GA3 се оказва около два пъти по-висок от
този на 0,2% KNO3.

16

покълнали семена

14
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8
6
4
2
0
2
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6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
ден
0,1% GA3

0,05% GA3

0,025% GA3

0,2% KNO3

без третиране

Фиг.7. Динамика на покълването на семената на A. achtarowii след третиране
с 0,1%, 0,05% и 0,025% гиберилинова киселина (GA3) с 0,2% калиев нитрат (KNO3).

IV.2.6. Фитохимични изследвания.
IV.2.6.1. Сезонна и възрастова динамика в съдържанието на танини
при A. mollis, отглеждан при контролирани условия.
Сезонна динамика на танини.
Акумулирането на танини в приосновните листа на A. mollis показва
различна динамика в зависимост от почвено-климатични условия в колекциите в гр.
София, с. Телиш и Витоша (Фиг.8). Максималното количество танини в приосновните
листа при растенията в с. Телиш е установено по време на фаза бутонизация (6,83%), в
гр. София – при масовия цъфтеж (6,36%), а на Витоша – при късния цъфтеж (5,57%).
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8,00

съдържание на танини (%)

7,00
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5,00
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бутонизация

масов
цъфтеж

късен
цъфтеж

незрели
семена

разпр. на
семената

Фиг.8. Изменение в съдържанието на танини в листата на едновъзрастови
растения от вида A. mollis, отглеждани при различни почвено-климатични условия.
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късен цъфтеж
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Фиг.9. Изменение в съдържанието на танини в стъблата на едновъзрастови
растения от вида A. mollis, отглеждани при различни почвено-климатични условия.

Акумулирането на танини в стъблата при всички растения от трите колекции
показва сходна динамика. Съдържанието на танини се повишава между масовия и
късния цъфтеж, когато се регистрира пик. Стъблата на A. mollis от колекцията в гр.
София по време на късния цъфтеж съдържат 8,49% танини, от с. Телиш – 7,48% и от
Витоша 7,74% (Фиг.9).
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Възрастова динамика на танини.
При повечето изследвани фенофази най-високо количество танини в
приосновните листа е установено при тригодишните растения, следвани от
едногодишните и на последно място от четиригодишните (Фиг.10).
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Фиг.10. Изменение в съдържанието на танини в листата на разновъзрастови
растения от вида A. mollis, отглеждани при контролирани условия (гр. София).

За разлика от приосновните листа, при стъблата на A. mollis възрастовата
динамика на танини не е така ясна. (Фиг.11). Въпреки това средното съдържание на
танини от трите изследвани фази при тригодишните растения остава най-високо.
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Фиг.11. Изменение в съдържанието на танини в стъблата на разновъзрастови
растения от вида A. mollis, отглеждани при контролирани условия (гр. София).

26

IV.2.6.2. Сезонна и възрастова динамика в съдържанието на
флавоноиди при A. mollis, отглеждани в условията на култура.
Сезонна динамика.
Различията в почвено-климатичните условия между трите колекции оказват
слаб ефект върху акумулирането на флавоноиди в приосновните листа на A. mollis и
значителен върху стъблата (Фиг.12).
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Фиг.12. Съдържание на флавоноиди в проби от едновъзрастови растения на
A. mollis, събрани във фенологична фаза масов цъфтеж.

По време на масов цъфтеж съдържанието на флавоноиди в приосновните
листа на растенията от всички колекции надвишава това в стъблата. Съдържанието на
флавоноиди в приосновните листа в гр. София е 0,95%, от с. Телиш – 0,93% и от
Витоша – 0,84%. Паралелните стойности при стъблата са съответно 0,62% за гр. София,
0,32% за с. Телиш и 0,28% за Витоша. Съдържанието на флавоноиди се запазва по
време на късния цъфтеж.
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Фиг.13. Съдържание на флавоноиди в общи проби от едно-, три- и
четиригодишни растения на A. mollis, събрани във фенологична фаза бутонизация (гр.
София).
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Възрастова динамика
Съдържанието на флавоноиди по време на бутонзацията нараства с
увеличаването на възрастта на растенията (Фиг.13). В обща проба от едногодишните
растения на A. mollis се съдържат 0,78%. При три- и четиригодишните растения
съдържанието на флавоноиди е съответно 1,08% и 1,10% в общите проби.
По време на масовия цъфтеж при трите възрастови групи съдържанието на
флавоноиди в приосновните листа е сходно. В листата на едногодишните и
четиригодишните растения то е 0,95%, а при тригодишните – 0,90% (Фиг.14).
В пробите от стъбла по време на масов цъфтеж съдържанието на флавоноиди
се повишава с възрастта на растенията. Въпреки това то остава по-малко спрямо
листата, както и спрямо общите проби от предходната фенологична фаза. При
едногодишните растения флавоноидите са 0,62% от сухата проба, при тригодишните –
0,82% и при четиригодишните – 0,80% (Фиг.14).
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Фиг.14. Съдържание на флавоноиди в проби от едно-, три- и четиригодишни
растения на A. mollis, събрани във фенологична фаза масов цъфтеж (гр. София).

IV.2.6.3. Сезонна и възрастова динамика в съдържанието на танини
при A. achtarowii, отглеждани при контролирани условия.
Сезонна динамика.
Процесите на синтезиране и натрупване на танини в приосновните листа на
A. achtarowii показват чувствителност към почвено-климатичните условия, при които
се отглеждат (Фиг.15). Най-високо съдържание на танини при растенията от с. Телиш е
регистрирано по време на масов цъфтеж (6,83%) и количеството се запазва сходно до
включително до фазата разпространение на семената. При растенията от гр. София найвисоко съдържание на танини е установено по време на късния цъфтеж (6,94%) и
формирането на незрели семена (6,95%). При растенията на Витоша най-висока
стойност на танините е установена по време на късния цъфтеж (5,71%).
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Фиг.15. Изменение в съдържанието на танини в листата на едновъзрастови
растения от вида A. achtarowii, отглеждани при различни почвено-климатични условия.

Съдържанието на танини в стъблата на A. achtarowii в от с. Телиш
съдържанието на танини във фаза масов цъфтеж е 9,67%. В стъблата от гр. София и
Витоша количеството танини е най-високо по време на късния цъфтеж, съответно
6,55% и 5,90% (Фиг.16).
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Фиг.16. Изменение в съдържанието на танини в стъблата на едновъзрастови
растения от вида A. achtarowii, отглеждани при различни почвено-климатични условия.

Възрастова динамика
При сравняване съдържанието на танини в приосновните листа на едно- и
тригодишни растения се установява, че с нарастването на възрастта се повишава
средната стойност на този параметър и нивото му се запазва сравнително близко през
всички изследвани фази (Фиг.17).
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Фиг.17. Изменение в съдържанието на танини в листата на едно- и
тригодишни растения от вида A. achtarowii, отглеждани при контролирани условия (гр.
София).

При стъблата на A. achtarowii отново се наблюдава по високо съдържание на
танини с напредване на възрастта (Фиг.18).
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Фиг.18. Изменение в съдържанието на танини в стъбла на едно- и
тригодишни растения от вида A. achtarowii, отглеждани при контролирани условия (гр.
София).
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IV.2.6.4. Сезонна и възрастова динамика в съдържанието на
флавоноиди при A. achtarowii, отглеждани при контролирани
условия.
Сезонна динамика.
Най-високо съдържание на флавоноиди в приосновните листа и стъблата на
A. achtarowii, е установено в колекцията на Витоша – съответно 0,67% и 0,73%
(Фиг.19). По-ниски резултати показват пробите от гр. София – при тях приосновните
листа съдържат 0,57% флавоноиди, а стъблата 0,63%. Най-ниски стойности са
получени в с. Телиш, където флавоноидите в приосновните листа са 0,50%, а в стъблата
– 0,49%.
За разлика от вида A. mollis, при който съдържанието на флавоноиди в
листата се оказва по-високо в сравнение със стъблата, при A. achtarowii се наблюдава
обратната зависимост. Съдържанието на флавоноиди в приосновните листа на втория
вид е по-малко в сравнение със стъблата, независимо от възрастта на растенията или
почвено-климатичните условия.
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Фиг.19. Съдържание на флавоноиди в проби от едновъзрастови растения на
A. achtarowii, отглеждани при различни почвено-климатични условия, по време на
масов цъфтеж.

Възрастова динамика.
Съдържанието на флавоноиди при A. achtarowii по време на фенологичната
фаза бутонизация се запазва сходно при едно- (0,72%) и тригодишните растения
(0,73%). През следващата фаза масов цъфтеж се наблюдава понижаване в
съдържанието на флавоноиди спрямо предходната фаза. При едногодишните растения
съдържанието на флавоноиди в приосновните листа се понижава до 0,57%, а стъблата –
до 0,63%. При тригодишните растения понижението е още по-голямо (Фиг.20).
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Фиг.20. Съдържание на флавоноиди в проби от едно- и тригодишни растения
на A. achtarowii, събрани по време на масов цъфтеж (гр. София).

V. ИЗВОДИ
1. Tериторията на изследваните райони съхранява голямо разнообразие от
представители на род Alchemilla, което възлиза на 63% от видовете в България.
2. Установеният нов вид за България Alchemilla serbica (Pawlin) Pawł. се
среща широко в изследваните територии.
3. Системата от защитени територии в страната ефективно опазва
находищата на видовете от род Alchemilla с консервационен статут. Извън границите на
защитените територии се откриват основно находища на широко разпространени
лечебни представители.
4. Най-често срещаните лечебни представители на род Alchemilla извън
защитените територии принадлежат към видовете A. acutiloba, A. crinita, A. glabra, A.
monticola и A. serbica.
5. Водните течения в средния и високия планински пояс имат важно
значение за разпространението на диаспорите на видовете от род Alchemilla,
респективно за тяхното разселване.
6. Като първични местообитания за Alchemilla spp. могат да се определят
Планинските сенокосни ливади (Е2.33), Ивиците и „завеси” от високи треви край водни
течения (Е5.41) и Мизийските съобщества на високи треви (E5.572), които се отличават
с най-голямо видово разнообразие и проективно покритие на Alchemilla spp.
7. Най-перспективни за събиране на стръкове от Alchemilla vulgaris L. sensu
latiore в стопански мащаб са природните местообитания Е2.33 Планинските сенокосни
ливади и Е5.41 Ивиците и „завеси” от високи треви покрай водните течения.
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8. Естествените находища на консервационно значимите видове A. mollis и A.
achtarowii са подложени на отрицателно антропогенно въздействие, което при A.
achtarowii е в особено големи размери и представлява сериозна заплаха за състоянието
на вида.
9. Видът A. achtarowii в естествените си местообитания показва добро
семенно възобновяване и стабилна възрастова структура, доминирана от генеративни
индивиди.
10. С голяма сигурност може да се каже, че единственото известно в страната
находище на A. mollis има вторичния произход. Това дава основание да се предположи,
че в миналото видът A. mollis е бил по-широко разпространен и да се поощрят бъдещи
изследвания в търсене на нови находища.
11. Видовете A. mollis и A. achtarowii са стабилни и добре обособени в
морфологично отношение, за което свидетелства ниската степен на изменчивост на
морфометричните показатели, както в природата, така и при отглеждание на растения в
контролирани условия.
12. Семената на A. mollis и A. achtarowii притежават естествена способност
да кълнят в лабораторни условия. Този факт опровергава широкозастъпеното схващане,
че семената на представителите на род Alchemilla поради апомиктния си произход не
кълнят. Лабораторната кълняемост и на двата вида може успешно да се повиши чрез
стимулиране с KNO3 или Гиберилинова киселина.
13. Отглеждането на A. mollis и A. achtarowii при по-ниска надморска
височина в сравнение с естествените им находища води до удължаване на периода на
вегетация, но до по-ранно изместване и съкращаване на периода на цъфтеж.
14. С намаляване на надморската височина на отглеждане на растенията се
повишава съдържанието на танини в общите проби от A. mollis и A. achtarowii. При
същите условия се наблюдава задълбочаващо се разминаване в пиковете на танините в
приосновните листа и стъблата.
15. Съдържанието на танини при A. mollis и A. achtarowii е най-високо между
масовия и късния цъфтеж и се повишава до третата година на развитие на растенията,
след което се наблюдава спад. При A. mollis съдържанието на тези вещества в листата е
по-малко отколкото в стъблата, докато при A. achtarowii количествата са сравними.
16. При A. achtarowii се наблюдава ясна зависимост с намаляване на
надморската височина на отглеждане да намалява и съдържанието на флавоноиди,
което в приосновните листа и стъблата е сравнимо. При A. mollis съдържанието на
флавоноиди при различните надморски височини може да се приеме за сходно, като
количеството в приосновните листа надвишава значително това в стъблата.
17. Съдържанието на флавоноиди е най-голямо по време на фенологичната
фаза бутонизация, след което при масовия цъфтеж слабо намалява. При A. mollis с повисоко съдържание на флавоноиди се отличават приосновните листа, докато при A.
achtarowii това са стъблата. При A. mollis съдържанието на флавоноиди се повишава с
възрастта на растенията, докато при A. achtarowii – то намалява.
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18. Видът A. mollis дава добри резултати по отношение на биологичната си
продуктивност, съдържанието на БАВ и цялостното си развитие при контролирани
условия, поради което може да се определи като перспективен за отглеждане.
19. Видът Alchemilla achtarowii при контролирани условия проявява
множество белези на воден и топлинен стрес. За този вид трябва да се търсят
алтернативни подходи за отглеждане, които да предлагат ефективно решение на
проблема с недостига на почвена и въздушна влажност.

VI. ПРИНОСИ
I Приноси с фундаментален характер:
1. Направена е таксономична ревизия на вида Alchemilla erythropoda Juz. в
България. В резултат на проведеното изследване се установи, че видът, който се среща
в страната трябва да бъде отнесен към Alchemilla serbica (Pawl.) Pawl.
2. Установени са нови хорологични данни за разпространението на 6 вида
Alchemilla в четири флористични района (A. crinita, A. serbica, A. glabra, A. viridiflora, A.
heterophylla, A. connivens).
3. За първи път в България са проучени основните типове местообитания, в които
растат представителите на род Alchemilla и са класифицирани по йерархичната схема на
EUNIS.
II Приноси с научно-приложен характер:
4. За първи път се проучват възможностите за култивиране на вида Alchemilla
achtarowii.
5. За първи път се изследва връзката между морфометричната изменчивост на A.
mollis и A. achtarowii в естествените местообитания и в контролирани условия.
6. За първи път е установена лабораторната кълняемост на семената при Alchemilla
achtarowii.
7. За първи път са изследвани детайлно фенологичната и възрастовата динамика
на танини и флавоноиди при A. mollis и A. achtarowii в контролирани условия при
различни почвено-климатични условия.

Декларация за оригиналност на резултатите
Декларирам, че настоящата дисертация съдържа оригинални резултати,
които са получени при проведени от мен научни изследвания със съдействието на
научния ми ръководител. Резултатите, които са получени, описани и/или публикувани
от други учени, са надлежно и подробно цитирани в библиографията.
Настоящата дисертация не е прилагана за придобиване на научна степен в
друго висше училище, университет или научен институт.
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The presented PhD thesis covers two diverse scienthyphic areas – ecology and
distribution vs. plants cultivation. This attempts a complex research on the poorly studies
genus Alchemilla in Bulgaria which can contribute to the conservation and sustainable use of
its resources.
The aim of this thesis was to determine patterns in the distribution and abundance
of some medicinal plants of genus Alchemilla (Rosaceae) in selected regions in Bulgaria as
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well as to study the influence of the ecological conditions on the biological characteristics and
the content of biologically active substances of two protected Alchemilla species.
The investigated territories cover part of West and Centrala Balkan Mt., Sredna
gora Mt., Osogovo Mt., West Rhodope Mts. and Rila (the watershed of Lakaticza River). In
the cource of the study was found that these regions harbour high diversity of Alchemilla
species which sums up to 63% of the species from this genera enlisted for Bulgaria. One
taxonomic novelty was reported – the species Alchemilla serbica (Pawlin) Pawł. should be
considered as widely distributed in the country instead of the species A. erythropoda Juz.,
formerly wrongly appointed for the territory of Bulgaria. A few Alchemilla species with
conservative status were found out of the borders of the protected areas. Their main clonepopulations appear to be well protected inside these areas. The species A. acutiloba, A.
crinita, A. glabra, A. monticola and A. serbica can be assumed as most common in the best
part of the investigated areas. For determination of the habitat affiliations of the Bulgarian
Alchemilla species was applied the hierarchical habitat classification of EUNIS. As original
habitats for the Alchemilla species can be appointed Е2.33 Mountain hay meadows, Е5.41
Screens or veils of perennial tall herbs lining watercources and E5.572 Moesian tall-herb
communities. The localities of the rare and protected species A. mollis and A. achtarowii was
found to be exposed on significant negative antropogenic impact which requires certain
protective masures to be undertaken.
The investigations in ex situ conditions revealed that A. mollis and A. achtarowii
are stable and morphologically descrete. An evidence for this is the low level of variability of
the morphometrical parameters both in the nature and in controlled conditions. The seeds of
A. mollis and A. achtarowii have the natural ability to germinate in laboratory conditions on
the contrary to the common notion of their infertility as a result of their apomictic origin. The
introduction of A. mollis and A. achtarowii at lower altitude than their natural range of
distribution resulted in extension of the growing season but earlier onset and shorter flowering
period. The phenological stages differ in their tolerance to average monthly and annual
temperatures. Most sensitive in this respect appear inflorescence emergence, flowering and
ripening of fruit. The number of flowering shoots per plant also shows similar dependence. At
lower altitude the content of galotannins in the aerial parts of A. mollis and A. achtarowii
increases. In the same conditions the timing of the peak content of these substances in the
basal leaves and the flowering stems differs significantly. The phaenological stage of
flowering should be associated with the highest level of tannins in both species. The flavonoid
content decreses in A. achtarowii at lower altitude while in A. mollis it is comparable to the
level in the nature. In controlled conditions A. mollis exhibits good adaptive capacity and
stable growth unlike A. achtarowii whoch shows some signs of water and temperature stress.
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