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Увод

Семейство Салепови (Orchidaceae) обединява внушителен брой красиви и ред-
ки видове орхидеи. Името им идва от гръцката дума „orchi“, която означава „тестис“ 
и насочва вниманието към характерната форма на грудките на много от евро пей-
ските салепови. Най-голямото разнообразие на диви орхидеи е във влажните тро-
пически гори. Европа е дом на едва около 400 вида от общо над 22 000 орхидеи, 
открити до момента на планетата. В процеса на еволюция тази ор га низмова група 
се е развила в близка връзка с опрашителите си. Интересен при мер за висока 
видова специализация се открива при род пчелица, чиито цве то ве имитират по 
форма женска пчела и така привличат мъжките, които оп раш ват растението.

В България се наблюдават над 70 диви орхидеи, а 90% от тях се срещат в Ро до-
пите. Разположената на 18 000 км2 планинска шир, на границата на две клима тич ни 
зони, приютява богата флора и фауна и е истински рай за природолюбители те. Част 
от тери торията на Родопите влиза в няколко зони на екологична та мрежа Натура 
2000.

Орхидеите са едни от първите защитени видове растения в света. Много от тях 
са включени в национални и международни документи за защита и са забра нени 
за събиране и търговия. В Червения списък на България са вписани 34 вида (бли зо 
50% от видовия състав в страната), а под защита на Закона за биоло гич ното раз-
нообразие са 24 вида. Орхидеите са много чувствителни към про ме ните в околната 
сре да и местообитанията. Заплаха за тяхното развитие е всяка смяна в режима на 
ползване на териториите (разораване, отводняване, на то ряване, пашуване и пр.), 
климатичните промени и използването на химични пре парати в селското сто пан-
ство. 

Орхидеите са разпространени в почти всички природни местообитания в стра-
ната, но едно от тях е приоритетно за тяхното опазване. В научната номенклату ра 
е известно под името "6210 полуестествени сухи тревни и храс тови съобщест ва 
върху варовик (Festuco-Brometalia)". представено е от кон ти нентални или субкон-
ти нентални пасища или ливадни степи и от многого диш ни тревни съобщества на 
каменисти склонове от субсредиземноморските региони. Видовият им състав е 
изключително разнообразен, доминиран от тре висти видове като черна садина, 
белизма, обикновен сеноклас и др. Важните мес та с ор хидеи се определят на ос-
новата на един или няколко критерия - участие на голям брой различни видове 
орхидеи, наличие на популация от поне един вид, оби чайно нетипичен за тази 
територия или наличие на няколко вида орхидеи, смя тани като редки за тази 
територия. 

Характерни видове орхидеи, влизащи в състава на местообитанието, са пи ра-
мидален анакамптис (Anacamptis pyramidalis), Комароцветна гимнадения (Gyman-
denia conopsea), паяковидна пчелица (Ophrys mammosa), Обикновен салеп (Orchis 
morio) и др.
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пирамидален 
анакамптис
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. Rich.

Цъфтеж:  
V - VII

меСтообитания: Рядко разпространен вид в по-голямата част от 
стра ната.

разпроСтранение в българия: Среща се поединично или на малки 
групи в сухи и полусухи тревисти места и разредени храсталаци до 1100 
м н.в.

разпроСтранение в Света: Европа, предна Азия, Северна Африка

природозащитен СтатуС: В България – Уязвим вид, вписан в Закона 
за биологичното разнообразие (приложение 3). В света – CITES (прило-
жение 2)

заплахи за вида: Разрушаване на местообитанията поради строеж 
на нови пътища и сгради, залесявания с чужди за местообитанието дър-
вета и храсти, обрастване на откритите пространства, които обитава ви-
да, поради спиране на пашата и коситбата.

мерки за опазване: Някои популации са в защитени територии, вкл. 
в зони по Натура 2000.

любопитно: Анакамптисът се опрашва от пеперуди, които са при вле-
чени от отделящия се в дъното на дългата шпора нектар.

Многогодишно тревисто растение с две грудки. Достига височина 
до 50 см. Цветовете са с тънка шпора, бели до наситено пурпурни, 
събрани на върха на стъблото в гъсто съцветие с характерна пи ра-
мидална обща форма. 

опиСание: 
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Комароцветна 
гимнадения
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

опиСание: 

Цъфтеж:  
IV-VII

меСтообитания: Обитава сухи до влажни ливади, пасища с промен-
лива влажност, разсветлени гори. Толерантен е към по-широк диапазон 
от условия в местообитанието.

разпроСтранение в българия: Среща се в планинските и пред пла-
нински части на страната, до 2200 м н.в. понякога образува многочис ле-
ни популации, особено на варовити терени.

разпроСтранение в Света: Евразия.

природозащитен СтатуС: В света – CITES (приложение 2).

заплахи за вида: Видът е чувствителен към промени във водния 
режим на местообитанието. Отрицателно действат разораването, отъпк-
ването, торенето, застрояването, брането за букети.

мерки за опазване: Някои популации са в защитени територии, а 
други попадат в зони по Натура 2000.

любопитно: Видът е много близък външно до Гъстоцветната гим на-
дения (Gymnadenia densiflora), от която е ясно генетично обособен. Гим-
наденията има много силен и приятен ванилов аромат.

Многогодишно грудково тревисто растение с височина 30–60 см. 
Цветовете са многобройни, дребни, розови, понякога бели, с харак-
терна извита шпора с дължина до 2 см.
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паяковидна 
пчелица
Ophrys mammosa Desf
Син.: O. sphegodes ssp. mammosa (Desf.) Soó ex E.Nelson

Цъфтеж:  
IV-V

меСтообитания: Среща се в слабо натоварени пасища, сухи нис ко-
тревни ливади, по-рядко в разредени храсталаци.

разпроСтранение в българия: Среща се единично или на малки 
групи в по-голямата част на страната до 1400 м н.в.

разпроСтранение в Света: От Балканите до Туркменистан, Егейски 
острови.

природозащитен СтатуС: В България – защитен от Закона за био ло-
гичното разнообразие (приложение 3). В света – CITES (приложе ние 2).

заплахи за вида: Залесяването с иглолистни култури и подмяната 
на състава на местообитанието, застрояване, нерегулирана паша, бране 
за букети.

мерки за опазване: Видът обитава природно местообитание от 
приоритетен за опазване тип в зони по Натура 2000.

любопитно: представителите на род пчелица са най-интересните от 
ев ропейските орхидеи по отношение на опрашването, като цветът им 
ими тира по форма и аромат женска пчела и по такъв начин привлича 
потен циални опрашители. Адаптацията може да е много селективна и 
при ня кои ви до ве орхидеи един вид се опрашва само от един вид на се-
комо. В Бълга рия до момента има установени 5 вида, но в последни те 
години има натру пани полеви данни за още няколко нови за терито рия-
та на стра ната ни видове.

опиСание: 

Многогодишно тревисто растение с две овални грудки. На височи на 
достига 15-50 (70) см. Устната е цяла, закръглена, тъмновиолето ва, 
кадифена с две закръглени подутини в горната част и с характерен 
„H“ – образен рисунък. Цветовете са малко на брой, рехаво раз по ло-
жени.
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обикновен салеп 
Orchis morio L. 

Син.: Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman,  
Pridgeon & M.W.Chase

Цъфтеж:  
IV-VI

меСтообитание: Открити пасища, ливади и храсталаци до 1500 м н.в.

разпроСтранение в българия: Широко разпространен вид в ця ла-
та страна. 

разпроСтранение в Света: Европа, Кавказ, Мала Азия, Иран.

природозащитен статус: В България – ЗБР (приложение 4). В света – 
CITES (приложение 2)

заплахи за вида: промени в ползването на местообитания като 
разораване, обрастване, застрояване. Бране и изкореняване на расте-
нията за различни цели.

мерки за опазване: Нужда от опазване на местообитанията, вклю-
чително тези в Натура 2000.

любопитно: по време на цъфтеж едната грудка (майчина грудка) из-
хранва растението, поради което е набръчкана, а другата дъщерна груд-
ка е сочна и свежа. От нея се развива новият цветоносен стрък на след-
ва щата година. Видът е силно изменчив, среща се в различни багри 
вклю чително и албиноси.

опиСание: 

Многогодишно тревисто растение с две сферични грудки. Стъбла та 
достигат височина 25 (30) см. Листата са линейно-ланцетни, пре дим-
но събрани в основата на растението. Съцветието е късо, с 7-20 цвя-
та. Цветовете са пурпурни, по-рядко розови или бели. Околоцветни-
те листчета са с характерни по-тъмни линии по дължината си. Устната 
е по-широка отколкото дълга, а средният й дял е бял с тъмни пурпур-
ни точки. Шпората е леко извита нагоре със задебелен връх.
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пеперудоцветен  
салеп 
Orchis papilionacea L.
Син.: Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman,  
Pridgeon & M.W. Chase

Цъфтеж:  
IV-VI

меСтообитания: Расте в слабо използвани пасиша, сухи ливади, раз-
светлени храсталаци и широколистни гори. Топлолюбив вид.

разпроСтранение в българия: Рядък вид, с локално разпростране-
ние в райони с по-изразен средиземноморски климат, до 1000 м.

разпроСтранение в Света: Средиземноморие.

природозащитен СтатуС: В България – уязвим вид, вписан в За ко-
на за биологичното разнообразие (приложение 3). В света – CITES (при-
ложение 2).

заплахи за вида: промяна на местообитанията и тяхното обраст-
ване, залесяването с иглолистни чужди за страната дървесни видове, 
свръхексплоатация на пасищата.

мерки за опазване: популациите имат нужда от регулация на па-
сищния режим. по-голяма част от тях са извън защитени територии, а 
някои попадат в зони от Натура 2000.

любопитно: Освен семенно видът се размножава и вегетативно. 
Силно изменчив е, с много вариетети според формата и оцветяването 
на устната. Склонен е да хибридизира с Обикновения салеп. 

опиСание: 

Многогодишно тревисто растение с две овални грудки. На височи на 
достига 15-35 см. Съцветието е с 3-10 (15) цвята. Цветовете с ципес ти 
прицветници. Околоцветните листчета розови на цвят, събрани в 
шлем. Устната цяла, назъбена по ръба, обикновено с отчетливи ра-
диал ни шарки.
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пурпурен салеп 
Orchis purpurea Huds

Цъфтеж:  
IV-VI

меСтообитания: Среща се до 1500 м н.в., в разсветлени гори, край 
гор ски пътища, храсталаци, горски поляни и слабо използвани пасища.

разпроСтранение в българия: Широкоразпространен вид в ця ла-
та страна.

разпроСтранение в Света: Европа, Средиземноморието, Мала Азия

природозащитен СтатуС: В България е включен в приложение 4 на 
Закона за биологичното разнообразие. Забранен е за бране и събиране 
на подземните грудки. В света – CITES (приложение 2).

заплахи за вида: Заради красивите едри съцветия е събиран масо-
во за букети, а грудките му са събирани за билка. Други заплахи за вида 
са опожаряванията на храсталаци за отваряне на пасища и промените в 
местообитанията.

мерки за опазване: Някои популации на вида са в защитени тери-
тории, а други са в зони от Натура 2000.

любопитно: Една от по-едрите европейски диви орхидеи, с приятен 
аромат на ванилия. Лесен за разпознаване.

опиСание: 

Многогодишно тревисто растение с овални грудки и високо до 80 см 
стъбло. Листата са едри, в свеж зелен цвят. Съцветието е едро, гъс то, 
многоцветно. Околоцветните листчета са събрани в шлем, с ясни 
пур пурни линии и петна. Устната триделна, светлорозова, с тъмни 
пурпурни точки и петна. 
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тризъбест салеп 
Orchis tridentatа Scop.

Цъфтеж:  
IV-VI

меСтообитания: Обитава открити слънчеви, сухи, и умерено сухи 
пасища, ливади, разредени храсталаци.

разпроСтранение в българия: Среща се в цялата страна до 1600 м н.в.

разпроСтранение в Света: Европа, предна Азия, Северна Африка.

природозащитен СтатуС: В България – видът е вписан в Закона на био-
логичното разнообразие (приложение 4). В света – CITES (приложение 2).

заплахи за вида: Унищожаване на местообитанията с промени в 
стопанисването и управление на терени (инфраструктура, застроява не, 
разширяване на селищна и туристическа мрежа). Друга заплаха за ви да 
е обрастването и промените в естественото развитие на место оби та-
нията.

мерки за опазване: популации на вида са в защитени територии в 
различни части на страната, както и в зони от Натура 2000. препо ръ чи-
телно е поддържането на регулирана паша за поддържане на место-
обитанието.

любопитно: Видовият епитет „тризъбест“ идва от назъбването на 
устната на цвета. Много силно изменчив вид, трудно различим от някои 
близки видове, разпространени в Средиземноморието.

опиСание: 

Многогодишно тревисто грудково растение с височина до 40 см. Съ-
цветието е кълбесто или овално, с 20 – 50 цвята. Цветовете силно ва-
рират по форма и багра. – бели, розови, наситено розови. Устна та е 
триделна, бяла с тъмнорозови точки.
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проект № 
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Споделена визия за екологична мрежа  
натура 2000 в регион Смолян

Договор за БФп  № BG16M1OP002-3.031-0009-С01

проект „Споделена визия за екологична мрежа НАТУРА 2000 в регион Смо-
лян“ на Община Смолян цели повишаване на информираността на заин-
тере сованите страни и постигане на по-добро разбиране за ползите от еко-
логичната мрежа НАТУРА 2000 в социално-икономическото развитие на 
ре гио ните. Насочен е към популяризирането на мерки и дейности за съ хра-
нение на важни за орхидеите местообитания на територията на област Смо-
лян като Местообитание 6210 „полуестествени сухи тревни и храстови съ-
об щества върху варовик“. За целта се провежда комуникационна кам пания, 
която представя освен широко известните екологични ползи от съ щест ву-
ването на мрежата Натура 2000, така и практичните икономически, социални 
и конкурентни ползи, които имат потенциал да доведат до доба вена стой-
ност за местното население. Чрез информационни материали, ин тер актив-
но обучение на терен – информационен тур, подбрана тематична програма 
и фото-изложба се представят специфичните особености на защи тените 
зони, видовете орхидеи и техните местообитания. Ще бъдат презен ти рани 
разнообразни подходи за въздействие и съхранение на видовете, които 
може да се прилагат, без да се нарушава нормалното им същест ву ва не.

Общата стойност на проекта е 71 400 лева,
от които 60 690 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 10 710 лв. 
национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Начало: 05.04.2021 г.
Край: 05.09.2022 г. 

проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.



www.eufunds.bg

проект: Споделена визия за екологична мрежа 
Натура 2000 в регион Смолян


