
ИЗПЪЛНИТЕЛНА  АГЕНЦИЯ  ПО ГОРИТЕ

ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК 

“РИЛСКИ  МАНАСТИР”

Част

от дървесните видове на територията на

ДПП ”Рилски манастир”





ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ДПП”РИЛСКИ 

МАНАСТИР”

Природен парк „Рилски манастир” притежава уникално богат 
видов състав гори. Горите в парка включват следните 
дървесните видове:

1. Широколистни:бук, габър, бряст, зелена елша, бяла
елша, липа, зимен дъб, летен дъб, космат дъб, благун, цер,
бреза, явор, планински явор, шестил, ясен, мъждрян,
риломанастирски дъб, череша, трепетлика и др.

2. Иглолистни: цар-борисова ела, бял бор, смърч, клек,
тис, бяла мура, дугласка ела

Съгласно последното лесоустройство извършено през 2000
година, горите на територията на Природен парк „Рилски
манастир” са с площ около 16 000 ха. Изключително
богатство за парка е естествената вековна гора (включена в
резервата Риломанастирска гора), която в по-голямата си
част е на възраст над 100 години.



68, 5 % - ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ 

31,5 %  - ШИРОКОЛИСТНИ ГОРИ

 СМЪРЧ- 16,6 %;

 - КЛЕК – 17,5 %;

 - БЯЛ БОР – 14,6 %;

 - ЕЛА -12,7 %;

 - БЯЛА МУРА- 6,8 %;

 - БУК - 21,7 %;

 - ДЪБ – 4,6 %



Реликтни видове на територията на

ДПП”Рилски манастир”

 Рилски дъб /Quercus protoroburoides /, 

 Обикновен Тис /Taxus baccata/

 Цар Борисова ела /Abies borisii-regis/



РИЛСКИ ДЪБ

/QUERCUS PROTOROBUROIDES /

 На територията на Природен парк „Рилски
манастир” дъбовите гори заемат ограничена
площ.

 Рилския дъб е реликтен вид за територията
на парка. Насажденията се формират на
голяма надморска височина от 1500 до 1750
м.н.в. над буковите гори.

 Известни са няколко находища в мeстностите:
„Калугерски дол”, „Баздов дол”,стария
разсадник , Павлов дол и др.



РИЛСКИ ДЪБ

/QUERCUS PROTOROBUROIDES /



ЦАР БОРИСОВА ЕЛА /ABIES BORISII-

REGIS/

 Реликт. Балкански ендемит. В границите на 

природния парк е намерено находище по 

долината на река Рилска в посока Тиха Рила.

 Цар Борисовата ела расте на височина от 800-

1700м в планински райони с валежи

надвишаващи 1000 мм годишно.



ЦАР БОРИСОВА ЕЛА 

/ABIES BORISII-REGIS/



ОБИКНОВЕН ТИС /TAXUS BACCATA/

 Защитен вид. Вписан в червената книга. 

 Бавно растящ вид.

 Тиса е силно отровно растение, с изключение на плода. 

 Расте в сенчести влажни места. Вечно зелено 
иглолистно дърво.

 Находище на територията на ДПП Рилски манастир в 
района на Кирилова поляна, надморска височина на 
1500 м.н.в., броя им е ограничен .

 При съприкосновение с клоните и иглиците на тиса, 
хора с изразени алергии могат да получават алергии.



ТИС



ИГЛОЛИСТНИ ВИДОВЕ ДЪРВЕТА, КОИТО 

РАСТАТ В ПАРКА 

ОБИКОВЕНА ЕЛА

БЯЛ БОР

БЯЛА МУРА-

ГЛАЦИАЛЕН 

РЕЛИКТ 
Вирее на места, където въздухът

е чист. Достига възраст от 300 

години

Расте в планините

до 2200 метра 

надморска

височина.

Бялата мура има

добър растеж и 

висока жизненост

при влажен и 

хладен климат.
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СМЪРЧ (PICEA)

 Живее до 1200 години.

 На територията на 

ДПП”Рилски манастир” 

смърча заема площ от 

16,7 % 
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КЛЕК(PINUS MUGO)

 По-често е иглолистен храст, висок докъм 4–5

m, с полустелещи се полуизправени клони,

или малко дърво.

 Консервационно значение:

- Изключително високо ресурсно,

водноохранно, почвозащитно значение.



КЛЕК(PINUS MUGO)



 Вирее в суха 

пръст, по 

равнини и гори, 

в полугорски

масиви.

 Черните 

плодове на 

хвойната са

любим плод 

на дрозда, 

фазана

ХВОЙНА   (Juniperus communis)



БУК (FAGUS)

 Букът заема площ от 

27.6 % от територията 

на Парка

 Расте по всички

български планини, на 

надморска височина

до 1900 метра.

листо



ШЕСТИЛ (ACER PLATANOIDES)
 Дървото се среща

поединично в долния и 

среден планински пояс 

до 1500 метра надморска

височина.



ТРЕПЕТЛИКА (POPULUS TREMULA)
 Името трепетлика произлиза от това, че

листните ѝ дръжки са странично сплеснати и 

действат като крило, при което и при най-

малък полъх на вятъра листата се завъртат

странично по оста на дръжката,  и после се 

връщат отново в първоначалното си 

състояние. От тези възвратни движения 

листата трептят, от там и името трепетлика. 

При тези бързи движения на листата

предизвикани от вятъра насекомите не могат

да се закрепят и падат от листата.



ПЛАНИНСКИ ЯСЕН (FRAXINUS EXCELSIOR)

 Планинският ясен може

да надхвърли възраст от 

250 години. 

 Ясеновото дърво се 

отличава с бърз растеж

още в млада възраст.



ДПП ”РИЛСКИ МАНАСТИР”

ИЗГОТВИЛИ:

1. ЙОРДАН МИТКОВ - ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ”ГОРСКИ ИНСПЕКТОР”

2. СВЕТЛА ХРИСТОВА - СПЕЦИАЛИСТ “ГОРСКИ ИНСПЕКТОР”



ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК “РИЛСКИ 

МАНАСТИР”
ул. “Бенковски” № 2 

гр. Рила 2630

Тел. 07054 22 93 

e-mail: 

dpprilski_manastir@iag.bg

www.parkrilski-manastir.eu

http://www.parkrilski-manastir.eu/

