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НА СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО СЛАЙДА ЩЕ 
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ РАЗЛИЧНИ РАСТЕНИЯ 
ОТ ПРИРОДЕН ПАРК РИЛСКИ МАНАСТИР. 



СИНЯ ЖЛЪЧКА  
• Видът не е защитен.

• Синята жлъчка е многогодишно растение , 
високо 20-100см.

• Коренът вретеновиден до ряповидно 
задебелен.

• Стъблото е разклонено. 

• При основните листа събрани в розетка на 
къси дръжки. Цветните кошнички 
многобройни събрани на групи от по 2-5 
или единични.

• Цветовете са небесносини, до 3 пъти по-
дълги от обвивните листчета. 

• Цъфти юни – октомври. 

• Обитава по-сухи ,тревисти места,често 
пустеещи рудерализирани места.

• Установен е в цялата страна, докъм 1500м 
н.в. Значението му е лечебно и също така е 
декоративно растение.



Многогодишна сверция 

• Вид включен в Червения списък на  
Република България с категория 
застрашен.

• Растение с късо коренище. 

• Стъблото е високо 15-45см. 

• Листата елипсовидноланцетни до 
обратнояйцевидни

• Венчелистчетата сини, много рядко жълти, 
заострени на върха, в цъфтеж 
звездовидноразперени. 

• Плодът кутийка. 

• Цъфти юли-август. 

• Размножава се,както със семена , така и 
вегетативно. 

• Обитава влажни места край потоци и 
торфища с плитка скална  основа върху 
силикатни терени.

• Разпространение в България: Витоша, 
Пирин,Рила.



Подбел 
• Видът не е защитен.

• Растение с дълго коренище.

• Цъфти напролет, като образува цветносни 
стълба, покрити с люспести червеникави 
листа. 

• Стъблото е високо 10-25см и завършва с 
единична жълта кошничка. 

• Плодовете са с бяла пухеста хвърчилка. 

• Следъ цъфтежа цветоносните стъбла 
увяхват и едва тогава от коренището се 
развиват същиснките листа.  Те са 
сърцевидни , отдолу покрити с 
беловълнести власинки. 

• Цъфти през месеците март-май. 

• Обитава влажни сипеи, изкопи и реки. 

• Разпространено е в цяла България.

• Значението му е лечебно, използвано още 
от дълбока древност.



Райхенбахова перунка 

• Видът не е защитен.

• Многогодишно тревисто растение, високо от 
4 до 35 см.

• Стъблото скрито в листата,носи един, рядко 
два цвята.

• Листата са сивозелени, широко линейни, до 
10см дълги.

• Цветовете са жълти.

• Цъфти април-май.

• Расте по сухи, тревисти и каменисти места.

• Разпространено е в Стара планина, Рила.

• Балкански ендемит.



Жълт планински крем 

• Защитен вид. 

• Растение високо понякога до 1м. 

• Стъблото е облистено по цялата си 
дължина с листа.

• В горната си част често е разклонено  и 
завършва с няколко цвята.

• Последните са много красиви – ярко  жълти 
венчелистчета с червени прашници на 
тичинките. 

• Расте по тревисти места и скални полянки, 
на силикатен и варовит терен. 

• Разпространено в Стара планина, Витоша, 
Рила и Западни Родопи. 

• Блакански ендемит.



Опърлен салеп 

• Видът не е защитен 

• Многогодишно тревисто растение, с цели 
по-плитко или по-дълбоко наделени 
грудки, с облистени стъбла или 
розетковидно разположени листа. 

• Плодът кутийка.

• Цъфти през април-май, като в някои 
находища се срещат жълто и червено 
цъфтящи растения, а в руги – само жълти. 

• Обитава открити, слънчеви места по 
пасища, ливади , горски поляни и 
разредени храсталаци.

• Среща се в по-голямата част на страната.



ФАУНА В ПП РИЛСКИ 
МАНАСТИР 



Бяла стърчиопашка
• Изящна пойна птица с дълга опашка и 

сиво-черно-бяло оперение. Дължина на 
тялото: 16 - 19 см. Има незначителни 
разлики в оперението при двата пола, но с 
изявен възрастов и сезонен диморфизъм. 
Птиците в брачно оперение (пролетно-
летен сезон) са с черни теме, тил и гърло, с 
бели бузи и чело; гърбът сив, крилете сиви 
с бели ивици; опашката черно-бяла. В 
зимното оперение черният цвят остава 
само на гърдите. Младите птици са 
цялостно сивкави, бледа шарка по главата 
и с по-тъмносиво петно на гърдите. Видът 
често се наблюдава кацнал покрай потоци, 
реки и други водоеми, както и по пътища, 
където с бързо ходене лови насекоми. 
Типично бързо поклащане на опашката 
нагоре-надолу в кацнало положение.



Разпространение и численост

• Постоянен вид за България, с възможни колебания и намаляване на 
числеността в зимния период. Числеността се оценява на 30 000 - 70 000 
двойки.



Гнездене

• Моногамен вид. Строи гнездото си във всякакви кухини: дупки в каменни 
дувари, под керемиди, в коренища и гъсти храсти, покрай потоци и водоеми. 
Женската снася 3 - 8 яйца; мътенето продължава около две седмици, младите 
напускат гнездото две седмици след излюпването.



Местообитание

• Бялата стърчиопашка се среща в разнообразни местообитания от морското 
равнище до високите части на планините (над 2 000 м), включително и в 
селищата на човека, но винаги в близост до водоеми от различен характер: 
реки, потоци, блата, езера, море и др.



Хранене

• Насекомояден вид, изхранващ се основно с различни видове сухоземни и 
водни насекоми и други безгръбначни.



Значение

• В България видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие.



Заплахи

• Уязвим от човешка намеса по поречията на реките и употребата на пестициди 
в интензивното селско стопанство.



Голям пъстър кълвач: описание

• Фактът, че тази птица обикновено е 
трудно да се обърка с някого, се дължи 
главно на специфичния му вид и 
начина на получаване на храна. 
Големият петнист кълвач често се 
сравнява по размер с млечница, те са 
почти същите. Дължината на тялото му 
варира средно от 22 до 27 сантиметра, 
женските обикновено са по-малки от 
мъжките. Теглото на птицата е малко -
само 60-100 грама. Неслучайно 
Великият пъстър кълвач е получил 
такова име, тъй като има много ярък, 
контрастен цвят на оперението в черно 
и бяло и червено (а понякога и розово) 
подново.



Голям пъстър кълвач: местообитание

• Това е много често срещана птица, която има 
широко местообитание - от Канарските острови 
до Камчатка и Япония. Най-често птиците са 
заседнали, по-рядко - скитащи. Последното се 
свързва предимно с местообитания, които са 
неблагоприятни от гледна точка на 
снабдяването с храни, поради което птиците са 
принудени да извършват миграции (нахлувания) 
в съседни региони. Големият пъстър кълвач 
(снимката може да се види в статията) е много 
неизискващ към мястото на пребиваване и се 
вкоренява почти навсякъде, където растат 
дървета - от тайгови гори до градски паркове. 
Изненадващо, изборът зависи не само от 
страната, в която живеят птиците, но и от 
регионите. По този начин, в Сибир и в Урал, един 
кълвач избира иглолистни гори и смесени гори, 
но с преобладаване на борове, а в 
северозападната част на страната предпочита 
борови гори, смърчови гори.



Дива коза 

• Дивите кози обитават високите 
планини, като са много добре 
приспособени за живот в скалисти 
и стръмни участъци. Зоната им на 
обитание е малко по-ниско от тази 
на алпийските козирози, с които 
заемат сходна екологична ниша. 

• Навсякъде дивите кози са 
малобройни и защитени. В 
България Дивата коза (Rupicapra 
rupicapra) е вписана в Червената 
книга и е под закрилата на закона. 



Алпийски тритон

• Алпийският тритон е дребно опашато 
земноводно от семейство саламандрови. 
На дължина достига 9 cm при мъжките и 
12 cm при женските екземпляри. 

• През размножителния сезон през 
пролетта мъжките имат синьо 
оцветяване по гърба, отстрани са с черни 
и бели точки, а на корема имат оранжева 
ивица. Малкият гребен на гърба е 
оцветен в жълто и черно. Женските са на 
сиви, кафяви и зелени петна, за да се 
прикриват във водата. Коремът и при 
двата пола е ярко оранжев. След 
размножителния период възрастните 
екземпляри придобиват по-тъмна, почти 
черна, окраска, предназначена за 
прикриване на сушата. 



САМО ЕДИН ЧОВЕК МОЖЕ ДА ВИ НАПРАВИ ЩАСТЛИВИ И ДА ПРОМЕНИ ЖИВОТА 
ВИ. ВИЕ САМИТЕ. ЦЕНЕТЕ ТОВА , КОЕТО ИМАТЕ!

ЧЕСТИТ ДЕН НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 22 МАЙ, 2020г. !


