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• В Европа се срещат около 6500 чужди вида растения! Около 10% от тях 
са инвазивни.

• В България като инвазивни са определени над 60 вида висши 
растения.

• 36 ИЧВ растения са в Списъка на Съюза с инвазивни чужди 
видове към Регламент 1143/2014 относно предотвратяването и 

управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни 

чужди видове. 

• В България  се срещат 9 от тях.



• 36 ИЧВ растения са в Списъка на Съюза с инвазивни чужди 
видове към Регламент 1143/2014. 

• В България  се срещат 9 от тях.

1. Айлант (див орех) (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle)
2. Асклепиас (Asclepias syriaca L.)
3. Нуталиева водна чума (Elodea nuttallii)(Planchon) 

H.St.John

4. Mантегазианов девисил, Гигантски хераклеум (Heracleum
mantegazzianum Sommier et Levier)

5. Сосновски девисил, Пащърнак на Сосновски (Heracleum
sosnowskyi Mandenova)

6. Жлезиста слабонога (Impatiens glandulifera Royle)
7. Голям лагаросифон (Lagarosyihon major (Ridley) Moss) ????
8. Японски хмел (Humulus scandens (Lour.) Merr.)
9. Фонтон трева (Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.) ????



 произхожда от Източна Азия

 в Европа е внесен в началото на
XVIII в. като декоративно
растение.

 в България започва да се
отглежда през втората половина
на XIX в.

Айлант, див орех 
(Ailanthus altissima)



Айлант, див орех 

- Листата са 40–100 cm дълги,
нечифтоперести, с неприятна миризма

- Разделнополово: мъжки и женски дървета

- Цветовете са зеленикаво-жълти

- Съцветия – многоцветни, метличести

- Семената са снабдени с крилатка –
разпространяват се от вятъра





 цъфти през VI–VII

 опрашва се от насекоми

 плодовете узряват IX–X

 възрастно дърво може да
образува до 325 000 семена за
една година!

 размножава се със семена и
вегетативно (с коренови
издънки)



Айлант, див орех (Ailanthus altissima)



Асклепиас (Asclepias syriaca L.)

Многогодишно тревисто, коренищно растение с 
млечен лепкав сок.

Стъблата 1-2 m високи, изправени.

Листата срещуположни, прости, целокрайни, на 
върха заострени, с къси дръжки.

Съцветията многоцветни, в основата на листата или 
връхни, закръглени.

Цъфти юни-юли, плодоноси юли-август. 

Размножава се вегетативно, с пъпки по коренищата 
си и със семена.

Токсичен за хората и тревопасните животни. Може
да предизвика възпаление на кожата и отравяне, ако
се консумира.
Плевел и конкурира културните растения за 
опрашители.



Асклепиас

Произхожда от източните части на Северна Америка.

В Европа е интродуциран през 1629 г., като подивяването е започнало 
вероятно в средиземноморските страни и се е разпространил в много 
страни от континента.

У нас е съобщен в литературата през 1948 г., но е открит като подивял в 
природата преди това.



Асклепиас

Разпространение на Асклепиас в България

Разпространен е в 
СИ България, Дунавска 
равнина, Предбалкан, 
Софийски район, Беласица, 
Долината на р. Места, 
Средна гора, Тракийска 
низина, Тунджанска 
хълмиста равнина, докъм 
1000 m н.в.



Асклепиас

(Asclepias syriaca L.)



Ранно откриване и 
бързо ликвидиране

Ливада край с. Анево, 
общ. Сопот



1. Сосновски девисил (Heracleum sosnowskyi), 
2. Мантегазианов девисил, Гигантски 
хераклеум (Heracleum mantegazzianum )

Едри (1-3m), двугодишни или

многогодишни растения. Гигантският

девисил може да достигне до 4 м, с

диаметър на стъблото в основата до 10 см.

Размножават се с многобройни семена. Те

се разпространяват по водните течения и от

вятъра, както и залепнали по автомобили,

селскосопанска техника и животни, дрехи,

обувки и при пренасяне на почва със семена.

Гигантския и Сосновския девисил са 
естествено разпространени в Кавказ, 
Закавказието и Източна Турция. 



Сосновски девисил и Мантегазианов девисил

В Европа тези 2 вида са пренесени като ефектни декоративни
растения и фуражни растения заради голямата биомаса, която
произвеждат.

- млякото и месото на хранените с тях животни имат трайна
миризма на анасон.

- растителния сок на тези видове предизвиква фотодерматит
– на слънчева светлина се образуват мехури и изгряния. Този сок е
опасен и за очите. При премахването им трябва да се използват
подходящи маски, ръкавици, защитно облекло и предпазни очила.



Heracleum mantegazzianum 

(В. Владимиров) 

Heracleum sosnowskyi

(В. Владимиров) 



Разпространение на ИЧВ от род Хераклеум в 
България

Мантегазианов девисил в София (В. 
Владимиров) 

Сосновски девисил
в Западни Родопи, Борино 
(В. Владимиров) 



Мантегазианов 
девисил
по Боринска река
(В. Владимиров) 

Сосновски девисил
в Западни Родопи, Борино
(В. Владимиров, Д. Ботева) 



В България има 4 местни вида от род Девисил. Чуждите видове имат

значително по-високи и мощни стъбла и по-големи приземни листа

(повече от 60 см дълги). Съцветията са около 30–60 cm в диаметър при

чуждите видове и до 20–30 cm при българските.

Един от българските видове би могъл да бъде объркан с по-малки
екземпляри от инвазивните видове. Това е Мъхнатия девисил
(Heracleum verticilatum) – балкански ендемит, който се среща между
1000 и 2500 m н.в. в Стара планина, Рила, Пирин, Родопите, Беласица,
Витоша, западни гранични планини, Славянка.

Nora Goosen

Мъхнат девисил 



Японски хмел (Humulus scandens)

Eдногодишен, светлолюбив вид

лиана. На дължина достига до 2 – 5 м,

в някои случаи и до 9-11 м.

Естествено разпространен в Япония,

Китай, Корея, Тайван и Виетнам.

Среща се също в Монголия и Русия

(далечният Изток).

Внесен е като декоративно растение

в Европа и Северна Америка. Всички

диви популации тук са резултат от

„бягство”- изпускане на вида от

градини.



Японски хмел (Humulus scandens)

В България видът е открит 
само по поречието на р. 
Янтра. 

Предполага се, че 
растението е  „избягало“ от 
градини, където е 
отглеждано като 
декоративен вид.

Възможно е да го има и на 
други места, но да не е 
забелязано. 



Oбитава най-често брегове на

реки, особено където има

открити части с пясъчни

наноси, чакъл, тинеста почва и

наслагвания получени в

резултат на периодични

заливания от реката.

В 99% от случаите инвазията е

по бреговете на реки и потоци.

Предпочита богати на

хранителни вещества почви.



Oбикновен хмел (Humulus lupulus), 
естествено разпространен в България. 
Mногогодишeн, 3-5 дяла на листата, 
люспите на „шишарката“ са прилегнали; 
увива се в посока по часовниковата 
стрелка.

Японски хмел - едногодишeн, 5-7(9) 
дяла на листата; люспите на 
„шишарчицата“ стърчат; стъблото се 
увива обратно на часовниковата 
стрелка.



Жлезиста слабонога (Impatiens glandulifera)

Едногодишно тревисто растение с кухо,

сочно стебло достигащо 1 – 2,5 m височина.

Произхожда от Хималаите и Индия,

където може да вирее до 4300 м. н.в.

Внесено в Европа през 19 век като

декоративно и медоносно растение.

У нас видът е установен за първи път

през 1978 г. Разпространен е до 1500 м н.в. в

Предбалкан, Средна Стара планина,

Родопите, Тракийската низина, витошки и

софийски район, долините на р. Места и

Струма, Рила, Средна гора.



Жлезиста слабонога (Impatiens glandulifera)

Предпочита влажна почва и се среща предимно по бреговете на

реки и потоци.

Цветовете му са розово-лилави с интересна форма. Цъфти между

юни и октомври.

Плодове образува между август и октомври.



Жлезиста слабонога 
(Impatiens glandulifera)





Фонтон (фонтан) трева (Pennisetum setaceum)

- Произхожда от СИ Африка и Арабския п-в.
- Популярно декоративно растение, засадено широко в райони с топъл и 
сух климат.

- Расте бързо и живее до 20 години. Образува обраствания в много 
различни местообитания, но е особено проблематичен в сухи пасища. 
- Увеличава честотата на пожарите и способността на пожарите да се 
разпространяват в ландшафта.

- Разпространява се още по-бързо след това като колонизира 
опожарените територии и не позволява възстановяването на местната 
растителност.



Фонтон трева (Pennisetum setaceum)

Вероятно е погрешно докладвано като ИЧВ 
за България.

За първи път е съобщено през 2011 г. на 
базата на хербарен материал събран през 
1987 г.

Единственото съобщено находище в дивата 
природа у нас е по Северното черноморско 
крайбрежие.

Необходимо е потвърждаване на вида и на 
находището.



Нуталиева водна чума (Elodea nuttallii )

Сн. Christian Fischer

- Многогодишно тревисто растение, изцяло потопено във водата.

- Произход: Северна Америка.

- Първо съобщение за разпространение в дивата природа:

Великобритания (1914 г.).

Сн. Paul Evald Hansen 



Нуталиева водна чума (Elodea nuttallii )

Път на навлизане: Видът е бил внесен

в рамките на търговия с живи

аквариумни растения. Разпространил

се е в природата чрез „бягство“ от

градински езерца и чрез изхвърлянето

на градинските отпадъци и аквариумни

растения близо до и в реки, потоци и

други водоеми.

У нас видът е открит през 2002 г.

Georgiev V., S. Tsoneva, L. Kenderov, T.Trichkova, M.Todorov & V.
Vladimirov (2019) „ Distribution of Elodea nuttallii, an invasive alien 
species of EU concern, in Bulgaria“, PHYTOLOGIA BALCANICA 

В.Георгиев Яз. Батак



Нуталиева водна чума (Elodea nuttallii )

Язовир Батак

В.Георгиев

В.Георгиев

- Дори малки части от стъблото образуват коренчета и

бързо нарастват. Части от растенията се придвижват

по теченията, също чрез водните птици, чрез

дейности на човека (лодки, рибарски такъми и др.).



Голям лагаросифон (Lagarosiphon major)

Многогодишно тревисто потопено 
растение.

Произход: Южна Африка

В Европа е преднамерено въведен като 
декоративно растение.
Разпространява се чрез търговията с 
аквариумни растения.

У нас видът е съобщен през 2020 г. от 
язовир Доспат. Предстои да се 
потвърди.

Сн. Dan Minchin



Какво да запомним?

• Всички водоеми, особено с бавнотечащи и стоящи води в България
са потенциално изложени на риск от бъдещо колонизиране от 
водните ИЧВ растения от Списъка на Съюза към Регламент (ЕС) № 
1143/2014. 

• Свободната търговия с ИЧВ като декоративни растения, вкл.  през 
Интернет, допринася за широко разпространение и лесна 
достъпност. 

• Често попадането им в природни условия става чрез «избягване» от 
градини. Пътищата на по-нататъшното разпространение са чрез 
пренасяне на части от растенията от водните течения, вятъра, 
животни, автомобили, лодки и риболовни принадлежности и т.н.

• Необходим е мониторинг за навременно откриване на такива 
видове, с особено внимание на р. Дунав - един от най-честите
пътища за навлизане на инвазивни растения в България.



• Да намалим или преустановим отглеждането на ИЧВ като декоративни, ако не 
можем да ги контролираме добре.

• Да забраним търговията със семена и репродуктивен материал от най-
опасните ИЧВ като добра превантивна мярка срещу разпространението им.

• Да не пренасяме почва от места с ИЧВ на места, където те не се срещат.

• Да не изхвърляме растителни отпадъци при почистване на градини и паркове в 
дивата природа.

• Да отстраняваме възможно най-бързо поници и млади индивиди от ИЧВ.

• Да препятстваме образуването и разпространението на нови семена от ИЧВ.

• Да популяризираме проблема с ИЧВ сред заинтересованите страни и широката 
общественост.

Какво можем да направим?



Благодаря за вниманието!

Фондация “Информация и природозащита”
Тел/факс: 02 872 14 83
Email: bd@ecologybg.com

www.invasiveplants.eu


