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Abstract:      
   Mosses are one of the basic components of the natural ecosystems, and they 

play important role in the soil humidity regulation. They take unsuitable for the major 
part of the vegetation ecological niches, and swiftly response to the environmental 
changes. With the current exploration, a purposeful research  of the bryoflora  is 
initiated in a region, that was poorly investigated up till now. The route method  has 
been   used, following  the  touristic  itineraries  in  the  park. In  the  process  of  the 
explorations 22 species were found, 18 of which  are reported for the first time in this 
region. The bioindicative  capabilities of the defined species and the long-lasting 
research work on the park and region territories will allow to restrict the anthropogenic 
influence  over habitats and to create integral  system of ecomonitoring. 
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  Увод 

          Изучаването на българската мъхова флора започва в началото на века, 
когато Velenovsky/1902/ публикува първия списък на мъхове в България, 
съдържащ имената на 97 вида. Следват съобщения за различни видове, намирани 
при експедиции в различни части на България от наши и чужди ботаници: 
Podpera/1911/, Арнаудов /1911/, Szepestfalvi/1932/, Simon & Vajda/1959/, 
Стефанов и Петров/1962/, Петров/1963,1964,1966/, Kuc et al/1965/, Vana & 
Duba/1965/, Smarda/1970/. Най-актуални хорологични данни за бриофлората са 
намерени в докладите на Петров/1986/ и Ганева/1992,1995/. По Петров/1975/  
българската мъхова флора наброява 670 вида, 212 рода и 79 семейства.За 
Източна Стара планина този автор посочва 5 вида, но Сливенски балкан не е бил 
обект на специални проучвания. Ганева/1998/  посочва същата цифра за мъховете 
в България и ги класифицира на четири категории според степента на 
застрашеност. 



 
 Материали и методи 
 При настоящото пручване бе използван  маршрутния метод, чрез който от 
различни местности, включени в границите на парка, са събирани минимални 
количества от дадения вид, заедно със субстрата, без да се нарушава тяхната 
цялост. Маршрутите следваха туристическите маршрути в парка: 
Х-л Слитекс –м. Кушбунар – вр.Песченик – м.Сипеите – м.Еньова булка; 
м.Карандила – м.Конската стена; м.Моллова кория – м.Горнака –м. Карандила; х-
л Слитекс –м. Меча поляна;х-л. Абланово – м.Дългия рид; х-лАбланово – 
м.Каракютюк – м.Костева чешма; вр.Българка –м. Даула –м. Драгиева  чешма 
м.Меча поляна – м.Слънчева поляна – м.Карандила;гр. Сливен – м.Бармука – х-л 
Абланово; х-лСлитекс – м.Кушбунар – м.Карандила – м. Архангела –м. Голям 
Джендем – м.Сините камъни; м.Кушбунар – м.Карандила –м. Кулата  - м  
Марьова скала;х-л Абланово –м. Бобенището – яз.Асеновец. 
 Събирани са проби както от горския пояс, така и от тревните и хвойнови 
съобщества над горната граница на гората. Флористичното проучване обхвана 
видове, растящи на различни субстрати:скални излази, почва, гниеща дървесина. 
Наименованията на видовете и систематичната им принадллежност са по 
Петров/1975/. 
 
 Резултати и обсъждане 
 При настоящото  проучване бяха установени 22 вида от 19 рода и 15 
семейства(табл.1). От тях 17 вида се съобщават за първи път за територията на 
Парка. Голяма част от намерените видове – 91 %, са листнати мъхове, а само 9% 
- чернодробни. От листнатите мъхове най-добре са представени 
сем.Brachitheciaceae, сем.Нypnaceae, сем.Polytrichaceae – по 14 %. 
 По отношение на предпочитаните субстрати най- голям дял заемат видове, 
обитаващи скални комплекси /50%/, като 6 вида от тях населяват варовити скали, 
а останалите – силикати(фиг.1). 

Ф иг .1. Разпределение на мъховете 
според субстрата
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 Върху почва се развиват 8 вида, като половината от тях предпочитат 
влажни местообитания. 



 Върху гнила дървесина се развиват 3 вида листнати мъхове, които са и 
един от основните компоненти на популации от мизийски бук, космат дъб и  
горун(фиг.2 ).Част от тях  присъстват като елемент в разредените хвойнови 
соъбщества над горната граница на гората. 
 
 
 

Ф иг . 2.  У частие на мъховете в г орск и 
съобщества
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 Сред определените видове липсват редки, застрашени от изчезване или 
защитени видове според  Red Data Book of European Bryophytes – ECCB,1995. 
 Регистрираните видове и повсеместното им разпространение в 
естествените екосистеми в ПП”Сините камъни” показват, че липсва драстично 
нарушение на екологичното равновесие в границите на Парка. 
  
 Препоръки 
 Мъховете са особено чувствителни на промяната на околната среда , в 
резултат на което чувствително намаляват своите хабитати. На някаи места на 
територията на Парка /м.Бармука,м.Каракачанска поляна, м.Даула,яз. Абланово, 
х.Слитекс/ се забелязват резултатите от негативно антропогенно 
влияние:изхвърляне на битови отпадъци, опожаряване, сеч на дървета. Тази 
отрицателна тенденция се очертава  особено ясно в близост до туристическите 
пътеки и местата за отдих около хижи  и туристически лагери. Там мъхова 
покривка почти липсва. 
 Системните проучвания на бриофлората в района ще дадат възможност за 
директен екомониторинг и разкриване на негативните тенденции на 
замърсяването от фонов и импактен тип. 
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  Таблица 1.  Видове мъхове в ПП “Сините камъни”              

         таксон          Съобщество             субстрат 
Клас Marchantopsida 
Чернодробни мъхове 

  

Сем. Marchantiaceae 
Maршанциеви 
Marchantia  polimorpha 

 
 
В букова  гора 

 
 
Влажна почва 

Сем. Metzgeriaceae 
Метцгерови 
Metzgeria pubescens 
/Schrank./  Roddi 

 
 
В храсталаци от космат 
дъб и келяв габър 

 
 
Сухи варовити скали 

Клас Bryopsida   



Листнати мъхове 
Сем. Brachitheciaceae 
Брахитециеви 
Brachitecium rutabulum 
/Hedw./ B.S.G. 
Еurhynchium hians 
/Hedw./ Lindb. 
*Rhynchostegium 
megapolitanium /Web. Et 
Mhor./ B.S.G. 

 
 
В издънкова букова гора 
 
В букова гора 
 
В храсталаци от космат 
дъб , келяв габър и 
мъждрян 

 
 
Сухи варовити скали 
 
Влажна почва 
 
Суха песъчлива почва 

Сем. Bryaceae 
Бриеви 
Bryum alpinum With. 
 
Brium argenteum Hedw. 

 
 
В буково- габърова гора 
 
В храсталаци от космат 
дъб и келяв габър 

 
 
Влажни силикатни 
скали 
Суха почва 
 
 

Сем. Calypogeiaceae 
Калипогееви 
Calypogeia trichomanis /L/ 
Corda 

 
 
В букова гора 

 
 
Влажна почва 

Сем. Dicranaceae 
Дикраниеви 
*Dicranum scoparium 
Hedw. 

 
 
В храсталаци от  горун, 
келяв габър и мъьдрян 

 
 
Суха слабо затревена 
почва 

Сем. Ditrichaceae 
Дитрихови 
Ceratodon purpureus 
/Hedw./ Brid 

 
 
В гора от горун 
/Quercus dalechampii/ 

 
 
Суха затревена почва 

         таксон          Съобщество             субстрат 
Сем. Entodontaceae 
Ентодонтови 
Pterigynandrum filiforme 
Hedw. 

 
 
В букова гора 

 
 
Стволове на дървета, 
скали 

Сем. Hypnaceae 
Хипнови 
Ctenidium moluscum 
Hedw. 
Dolichoteca seligeri /Britd./ 
Loeske 
*Hypnum cupressiforme 
Hedw. 

 
 
В букова гора 
 
В букова гора 
 
В храсталаци от келяв 
габър 
 

 
 
Влажни варовити скали 
и почви 
Гнила дървесина 
 
Сухи варовити скали 

Сем. Leucobryaceae 
Леукобриеви 
Leucobryum glaucum 

 
 
В букова гора 

 
 
Суха затревена почва 



/Hedw. / Aongstr. 
Сем. Leucodontaceae 
Леукодонтови 
Leucodon sciuroides 
/Hedw./ Schwaegr. 

 
 
Буково- габърова гора 

 
 
Покрити с хумус сили- 
катни скали, дървесина 

Сем. Neckeraceae 
Некерови 
Neckera complanta /Hedw./ 
Huben 

 
 
 В букова гора 

 
 
По варовити скали, по 
стволове на дървета 

Сем.Polytrichaceae 
Политрихови 
Polytrichum alpinum 
 Hedw. 
Polytrichum formosum 
Hedw. 
*Polytrichum juniperinum 
Hedw. 

 
 
Тревисти съобщества 
 
В гора от горун 
 
В букова гора 

 
 
Сухи силикатни скали 
 
Суха почва 
 
Умерено влажна почва 

Сем. Theliaceae 
Tелиеви 
Myurella julaqcea 
/Schawaegr./ B.S.G. 

 
 
В горунова гора 

 
 
Сухи варовити скали 

Сем. Thuidiaceae 
Туидиеви 
Thuidium tamariscinum 
/Hedw./ B.S.G. 

 
 
В буково- габърова гора 

 
 
Сухи силикатни скали 

 
Легенда: 
* - регистриран преди  вид в ПП “Сините камъни” 
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