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Приложение 3. Референтни стойности на видовете спорови и семенни растения (висши растения) 
 

 

Латинско име Площ на 

популацията 

в ha 

Плътност Дял на 

индивидите 

в 

генеративно 

състояние 

Проективно 

покритие 

Общо 

проективно 

покритие на 

растителнос

тта 

Проективно 

покритие на 

дървесните 

видове 

Проективно 

покритие на 

храстовите 

видове 

Проективно 

покритие на 

тревистите 

видове 

LICOPODIOPHYTA         

Lycopodiaceae         

Lycopodiella inundata 0,6 10 инд./ 

m² 

над 0,3      

POLYPODIOPHYTA 

(PTERIDOPHYTA) 

        

Adiantaceae         

Adiantum capillus-veneris 0,14   Над 10-15% между 10 и 

90% 
под 20% под 10% между 10 и 

90% 

Marsileaceae         

 Marsilea quadrifolia* 0,000002        

Ophioglossaceae         
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 Botrychium matricariifolium         

Osmundaceae         

 Osmunda regalis  3,517        

Salviniaceae         

 Salvinia natans         

SPERMATOPHYTA         

PINOPHYTA         

Ephedraceae         

 Ephedra fragilis         

MAGNOLOPHYTA 

(ANGIOSPERMAE) 

        

Apiaceae         

 Apium nodiflorum         

 Astrodaucus littoralis         
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 Cicuta virosa         

 Eryngium maritimum         

 Laserpitium archangelica         

 Seseli bulgaricum         

 Seseli degenii         

Apocinaceae         

 Trachomitum venetum         

Aquifoliaceae         

 Ilex aquifolium         

Asteraceae         

 Achillea thracica 2,5 ha        

 Anthemis jordanovii         

 Anthemis regis-borisii         

 Anthemis argyrophylla 3,079 над 3 

инд./m² 
0,5  70-80% 20-70% 10-40% 5-50% 
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 Artemisia pedemontana         

 Centaurea atropurpurea         

 Centaurea immanuelis-loewii* 80,12        

 Centaurea kernerana         

Centaurea jankae* 25,38        

 Helichrysum plicatum         

 Lactuca tatarica         

 Leontopodium alpinum         

 Ligularia glauca         

 Ligularia sibirica* 22.18 ha        

 Otanthus maritimus         

 Saussurea discolor           
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 Serratula bulgarica         

 Sonchus palustris          

 Tragopogon floccosus         

Boraginaceae         

 Echium russicum* 118,47        

 Onosma rhodopea         

Brassicaceae         

 Aethionema arabicum         

Alyssum borzaeanum         

 Alyssum orbelicum          

 Armoracia macrocarpa         
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 Aurinia uechtritziana         

 Crambe tataria* 15,66        

 Matthiola odoratissima 14,6 ha        

Caprifoliaceae         

 Sambucus deborensis         

Caryophyllaceae         

 Arenaria rigida         

 Dianthus nardiformis         

 Dianthus pontederae         
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 Gypsophila tekirae         

 Gypsophila trichotoma         

 Moehringia jankae* 1,65        

 Silene thymifolia         

 Silene velcevii         

Chenopodiaceae         

 Bassia hirsuta         

 Petrosimonia brachiata         

 Sueda heterophylla         

Convolvulaceae         
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 Calystegia soldanella         

Convolvulus althaeoides         

 Convolvulus holosericeus         

 Convolvulus persicus         

 Cressa cretica          

Crassulaceae         

 Rhodiola rosea         

 Sedum zollikoferi         

Dipsacaceae         

 Scabiosa rhodopensis         

Droseraceae         

 Aldrovanda vesiculosa* 14,83        
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 Drosera rotundifolia         

Eleagnaceae         

 Hippophae rhamnoides         

Elatinaceae         

 Elatine alsinastrum         

Ericaceae         

 Arctostaphylos uva-ursi         

 Vaccinium arctostaphylos          

Euphorbiaceae         

 Euphorbia lucida         

Fabaceae         

 Astracantha aitosensis 267 0,1       

 Astragalus alopecurus         
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 Astragalus dasyanthus         

 Astragalus physocalyx 0.015 ha 0.26 инд./ 

m² 

0,5 3 60 0 36 40 

 Astragalus pubiflorus         

 Caragana frutex         

 Chamaecytisus kovacevii         

 Glycyrrhiza glabra         

 Lathyrus pancicii          

Fagaceae         

 Castanea sativa         

 Quercus coccifera         
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 Quercus hartwissiana         

 Quercus mestensis          

 Quercus thracica          

Frankeniaceae         

 Frankenia pulverulenta          

Gentianaceae         

 Gentiana acaulis          

 Gentiana lutea         

 Gentiana punctata         

 Swertia punctata         

Gesneriaceae         

 Ramonda serbica 1.         

Hypericaceae         
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 Hypericum androsaemum         

 Hypericum calycinum         

Lamiaceae         

 Sideritis scardica         

 Salvia scabiosifolia         

 Stachys maritima         

 Teucrium lamiifolium         

Lentibulariaceae         

 Utricularia australis         

Menyanthaceae         

 Menyanthes trifoliata         

Nymphaeaceae         
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 Nuphar lutea         

 Nymphaea alba         

Alismataceae         

Caldesia parnassifolia*         

Paeoniaceae         

 Paeonia tenuifolia         

Papaveraceae         

 Hypecoum ponticum         

Plumbaginaceae         
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 Limonium asterotrichum         

 Limonium bulgaricum         

 Limonium gmelinii         

 Limonium meyeri         

Polygonaceae         

 Rheum rhaponticum  0.16 ha 0,007 

инд./ m² 

0,5 5% 50% под 10% под 10% 50% 

Primulaceae         

 Cyclamen coum         

 Primula deorum         

 Primula frondosa         

Ranunculaceae         
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 Eranthis bulgaricus         

 Ranunculus fontanus         

 Ranunculus lingua         

 Ranunculus stojanovii 11,3 2,5 инд./m²  1,25% 50% под 5% под 5% 50% 

 Thalictrum foetidum         

 Trollius europaeus         

Rosaceae         

 Alchemilla achtarowii         

 Alchemilla bandericensis          

 Alchemilla jumrukczalica         

 Eriolobus trilobata         

 Potentilla emili-popii* 48,06        
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 Spiraea crenata         

 Spiraea salicifolia          

Rubiaceae         

 Asperula suberosa         

 Galium rhodopeum         

Rutaceae         

 Haplophyllum balcanicum         

 Ruta graveolens         

Salicaceae         

 Salix pentandra         

 Salix rosmarinifolia         

Saxifragaceae         

 Ribes nigrum         

Scrophulariaceae         

 Lindernia procumbens         
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 Pedicularis palustris          

 Tozzia carpathica* 21,16        

 Verbascum anisophyllum         

 Verbascum davidoffii         

 Verbascum decorum         

 Verbascum jankaeanum         

 Verbascum purpureum         

 Veronica turrilliana         

Solanaceae         

 Atropa bella-donna         

Trapaceae         
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 Trapa natans         

Valerianaceae         

 Centranthus kellereri         

 Valeriana simplicifolia          

Violaceae         

 Viola delphinantha* 11,83        

 Viola palustris         

 Viola pumilla         

 Viola stojanowii         

Amaryllidaceae         

 Galanthus elwesii         
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 Galanthus nivalis         

 Leucojum aestivum         

 Pancratium maritimum         

Araceae         

 Acorus calamus         

 Dracunculus vulgaris         

Cyperaceae         

 Carex limosa 0,06 10 инд./m² 0,3      
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 Eleocharis carniolica* 0        

 Galilea mucronata          

Hydrocharitaceae         

 Stratiotes aloides         

Iridaceae         

 Gladiolus palustris* 50,19        

Juncaginaceae         

 Triglochin maritima         

Liliaceae         

 Bellevalia ciliata         

 Colchicum davidovii         
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 Colchicum diampolis          

 Fritillaria drenovskyi         

 Fritillaria gussichiae         

 Fritillaria meleagroides         

 Fritillaria stribrnyi         

 Lilium jankae         

 Lilium rhodopaeum         
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 Tulipa aureolina         

 Tulipa pirinica 12 2 инд./ m² над 0,1  над 40% под 15% под 50% между 15-

80% 

 Tulipa rhodopea         

 Tulipa splendens         

 Tulipa thracica         

 Tulipa urumoffii         

Orchidaceae         

 Cephalanthera epipactoides         

 Cypripedium calceolus* 3,27        
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 Dactylorhiza incarnata         

 Dactylorhiza kalopisii* 2,12        

 Epipactis palustris          

 Hammarbya paludosa         

 Himantoglossum caprinum* 1115,13        

Liparis loeselii*         

 Ophrys insectifera          

 Orchis laxiflora          
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 Orchis militaris          

 Orchis provincialis  8.5 ha        

 Orchis spitzelii         

Poaceae         

 Bromus moesiacus         

 Elymus pycnanthus         

 Festuca vaginata         

 Festucopsis sancta         

 Imperata cylindrica          

 Secale rhodopaeum          
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 Stipa lessingiana         

Potamogetonaceae         

 Groenlandia densa          

Sparganiaceae         

 Sparganium minimum         

Zosteraceae         

 Zostera marina         

 

 

* вид от Приложение ІІ на ЗБР 

 


