
ПРОЕКТ „ПРОУЧВАНЕ НА ПИРИНСКИТЕ ЕЗЕРА 
– РАСТИТЕЛНОСТ И ИХТИОФАУНА – 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СЪХРАНЕНА ДИВА 

ПРИРОДА“ 



Национален парк «Пирин» е територия с висока 

степен на биологично разнообразие, отнесено като 

цяло към страната и останалите планини в 

България. Това определя и огромното значение на 

парка за опазване на биологичното разнообразие в 

национален и международен план. Пирин дължи 

своята уникалност на сравнителната си 

откъснатост от другите планински вериги. В 

сравнение с тях тук се усеща по-силно 

средиземноморско влияние, навлизащо по речните 

долини на Струма и Места.  



 В Пирин планина има около 200 ледникови езера, обитавани от голям 
брой глациални /ледникови/ реликти /древни растителни и животински 
видове/,разположени в дъната на 35 циркуса. Всички те се намират на 
територията на Национален парк „Пирин“, вписан в Конвенцията за 
опазване на световното културно и природно наследство към ЮНЕСКО -  
доказателство за неповторимостта за защитената територия и 
необходимостта тя да бъде опазена в името на цялото човечество! 



Пиринските езера са извор на живот за хората, живеещи в подножието 
на планината и хилядите туристи, бродещи по планинските пътеки. От 

езерата тръгват поточета и реки, даващи жизнено необходимата вода не 
само за хората, но и за горите, растенията, дивите животни... 



Вековните пирински гори са важен фактор не само за създаване на 
чистия планински въздух, но и за задържане на влагата в почвите... 



Но не само големите дървета, а и дребните, но древни лишеи, 
мъхове и водорасли, останали от стари геоложки  времена и 

приспособили се към всички промени в земния климат, играят 
важна роля в планинските и водни екосистеми.  

• В почвени проби, взети в района на хижа „Яворов“, връх Вихрен и 
хижа „Демяница“, е открит рядък вид зелено водорасло - Macrochloris 
multinucleata (Reisigl) Ettl & Gärtner – познат до момента само от 
Украйна и Хималаите. 

• В почвена проба, събрана от връх Вихрен, е открит много рядък вид 
зелено водорасло - Myrmecia globosa Printz – познато само от Южна 
Африка. 

• В торфена проба, събрана в близост до Попово езеро, в Пирин, е 
открит рядък вид охрофитово водорасло – Phaeoschizochlamys 
mucosa Lemmerm. 

• От почвени проби, събрани около Байкушевата мура, в Пирин, е 
съобщен рядък вид водорасло, познат до момента само от 
Антарктида - Pseudodictyochloris multinucleata (Broady) Ettl & Gärtner. 

 



Най-малкото езеро в Бъндеришкия циркус – Окото, почти бе скрито, 
след като лавина  

се стовари върху него в края на зимата. Западните  
склонове под връх Тодорка са много стръмни и когато по тях се спусне 
огромна снежна маса, тя се движи с голяма скорост и нищо не може  

да я спре.  
 
 



Членовете на екогрупа „Водни кончета“ започна наблюдение на 
процесите, развиващи се в езерото Окото, след стопяване на снега и леда 

от лавината. 



 
 
 
Какво се случва в момента? 
* наблюдава се промяна в цвета на водата, поради развитие на червено – кафяви 
водорасли; 
* вкисляване на водата и намаляване разтворения в нея кислород, причинени от 
гниене на боровите иглички по свлечените от лавината клони клек; 
* трайно повишаване температурата на водата, което затруднява развитието на 
водното растение шилолист – реликтен вид; 
* нормално развитие на земноводни /жаби/ и риби; 
* няма биологично замърсяване на водата! 

 
 
 





Еко група „Водни кончета“ към Дирекция Национален парк „Пирин“ ще 
продължи работата по проекта и през следващите години....   

«...Планината обича чистотата. Пазете като свещен завет чистотата на планината. 
Всяко късче хартия, останки от храна, тор от добитъка, който е идвал тук – всичко 
това трябва да се отстрани...Само в чистотата можем да чуем говора на 
планината...» - Учителят Петър Дънов 

     



Еко група „Водни кончета“ Ви 

благодари за вниманието! 


