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КАКЪВ Е ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН? 
 
Въведение 
Черноморският регион се състои от 1: 

 Румъния: Югоизток 

 България: Североизточен и Югоизточен 

 Гърция: Кентрики Македония, Анатолики Македония Траки 

 Турция: TR10 (Истанбул), TR21 (Текирдаг, Едирне, Киркларели) TR42 (Косаели, Сакариа, 
Дурсе, Болу, Ялова), TR81 (Зонгулдаг, Карабук, Бардин), TR82 (Кастамону, Чанкири, 
Синоп) Самсун, Токат, Чорум, Амасия) и TR90 (Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе, Артвин, 
Гюмюшане) 

 Украйна: Одеска, Николаевска, Херсонска, Запорошка и Донецка области, Република 
Крим, Севастопол 

 Молдова, Грузия, Армения: цялата страна 
Следователно има държави-членки на ЕС (България, Гърция и Румъния), страни партньори 
(Армения, Азербайджан, Грузия, Република Молдова и Украйна) и страна кандидатка (Турция) 
(Фигура 1.1). 

 
Фигура 1.1: Черноморския регион  

Забележка: Областите на ЕС за сътрудничество са посочени в тъмно синьо, 

другите области за сътрудничество-  в бледо синьо 2 

 
1 Съвместна Оперативна Програма  Черноморски басейн 2014 - 2020 
2Източник: EC, DG Regional Policy: map of the ENPI CBC BSB 2007-13 programme - same regions included in the ENI 
CBC programme, format of the reference to the Turkish regions edited by the Managing Authority at the request of TK; 
References to regions from the Russian Federation and Azerbaijan were deleted as they have not confirmed their 
participation in the programme at the date of submission. 
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Като се вземат предвид обаче институциите партньори, участващи в проекта 
„Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните сектори в 
Черноморския басейн“ ITM BEE-BSB, BSB136, съфинансиран от Съвместната оперативна 
програма Черноморски басейн 2014-2020, що се отнася до този документ, регионът на 
Черноморския басейн е ограничен до страните на произход, съставен от следните държави, 
включително техните основни региони, посочени по-рано: Румъния, Молдова, Украйна, 
България и Турция. 

 
Глава 1 ЗНАЧЕНИЕТО НА ПЧЕЛАРСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО 
 
Интересът към пчеларството започва още в древността с прихващане на диви пчелни 

семейства и събирането на техния мед от дърве или скали. С усъвършенстването на 
технологията за производство на захар през деветнадесети век, медът е бил във времето, 
единственият хранителен продукт, използван като подсладител в голям мащаб. Пчелният мед 
е оценен не само като храна, но и заради свойствата му да се използва в медицината. 

Хората са изследвали и изучавали дивите пчели, за да получат мед и да улеснят 
добиването и събирането му. По този начин са разработени пчелни видове, предназначени 
за производство на мед. Дивите пчели са постоянно обвити в аура на мистерия, поради 
изключително си социално поведение и природа. Често са правени аналогии между 
социалното поведение на пчелите и това на хората. 

Изследванията върху пчелите с течение на времето позволяват на съвременния пчелар 
да прилага икономически жизнеспособни и устойчиви технологии за интензивно 
производство и управление на екологичните ресурси. По този начин съвременният пчелар 
може да събира пчелни продукти от кошера с голяма лекота и повишена ефективност, много 
по-висока ефективност от тази на търсещия или събиращия мед. 

Въпреки че с времето хората са научили много за пчелите въз основа на техните 
наблюдения, за начините за въвеждането им в интензивни производствени системи, пчелата 
все още е див вид с много важна роля за стабилността на екосистемите. За разлика от 
повечето животински и растителни видове, които са въведени в интензивни производствени 
системи в земеделието, медоносната пчела, използвана днес, е същата като дивата пчела 
преди хиляди години. Хората не успяха да опитомят дивата пчела. Медоносната пчела обаче 
по същество си остава див вид. По този начин хората са успели да въведат тези диви видове 
пчели в интензивни производствени системи, за да получат много по-високо производство на 
мед, но досега никакъв контрол върху генетиката на пчелните видове и тяхното поведение не 
е успял в същата степен, както и в случай на животински и растителни видове, използвани в 
интензивни системи за селскостопанско производство. Ето защо терминът интензивно 
пчеларство има различно значение по отношение на другите отрасли на производството в 
селското стопанство, а също и особено важна роля по отношение на връзките и 
взаимоотношенията между компонентите на екосистемата. 

Първоначално пчеларството се развива като специфична ловна дейност. Ловът на диви 
пчелни семейства е често срещан в много части на света. Тази дейност по събиране на пчелен 
мед от тези диви пчелни семейства е била случайна дейност, характерна за много фермери. 
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Тази дейност по събиране на пчелен мед често се случва, когато дърветата в горите, които 
приютяват диви пчелни семейства, се изсичат по време на операции по разчистване, 
предшественик на оголването на обработваема земя за полски култури. Ловните техники, 
използвани от събирачите на мед, обикновено се основават на изгаряне на растителност с цел 
убиване на пчели. Така полученият мед от тези райони на унищожена растителност е 
използван за вътрешна консумация или се предлага на местните пазари. Качеството на този 
мед, получен от диви колонии, е много лошо, тъй като така полученият мед се смесва с пило 
и пепел. В някои географски райони пчелният мед се ферментира самостоятелно или с вино, 
за да се получи алкохолна напитка. Пчелният мед се използва в много региони като лекарство. 

Тази ловна дейност се превръща в селскостопанска дейност по обработка на пчелни 
семейства, състояща се в това фермерът да се включи в управлението на пчелното семейство, 
за да получи редовни реколти от мед и восък. Пчелните пити, съдържащи пчелен мед, се 
отстраняват периодично и се капитализират на пазара, а тези, които съдържат пило, се оставят 
да поддържат и развиват колонията, за да получат бъдещи реколти. 

По този начин пчеларството се очертава като дейност, която се отнася до 
продуктивното боравене с пчелното семейство. Управленските практики в областта на 
ранното пчеларство предполагат относително прости технологии, но с развитието на този 
отрасъл на производство се сблъскваме с доста сложни процедури, докато оборудването и 
технологиите стават все по-усъвършенствани. Пчеларството може да бъде печеливша 
икономическа дейност на всяко технологично ниво, но е установено, че нивото на внедрена 
производствена технология трябва да съответства на икономическата реалност на местните 
пазари. 

Производството и потреблението на мед в държавите-членки на Европейския съюз 
(ЕС) са показатели, въз основа на които ЕС се счита за втория по големина производител на 
пчелни продукти в света и за основен играч на пчеларския пазар. Според данните на 
EUROSTAT производството на пчелен мед в ЕС е било около 250 000 тона през 2018 г., което 
представлява 13,3% от световното производство. Производството в ЕС обаче се е увеличило 
леко през последните десет години (+ 6% в сравнение с 2010 г.), с отрицателни или 
положителни годишни вариации в зависимост от климатичните и метеорологичните условия. 
Според статистиката европейското производство на мед покрива само 60% от годишните 
нужди на европейските потребители. Според EUROSTAT консумацията на пчелен мед на 
европейско ниво представлява приблизително 20-25% от световната консумация на мед, като 
по този начин представлява средно потребление от 0,70 килограма на човек годишно. По този 
начин ЕС е един от най-големите вносители на пчелен мед, като годишният внос на пчелен 
мед варира от 120 000 до 150 000 тона. Основните доставчици на пчелен мед са Китай с 63 
900 тона (43% от общия внос в ЕС), Аржентина с 22 300 тона, Мексико с 21 200 тона и Украйна 
с 8 900 тона мед. В същото време по-ниската цена на пчелните продукти от Китай е определящ 
фактор, водещ до намаляване на износа на пчелен мед от държавите-членки на ЕС. 

 Подкрепата, предоставена на европейското пчеларство през последните години от 
общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, е представена от редица политики, чрез които 
са приложени програми за подкрепа и мерки за пчеларите. Тези мерки на общата 
селскостопанска политика са взели предвид редица проблеми, с които европейските пчелари 
често се сблъскват, а именно огромната загуба на пчелни семейства, нарастващите 
производствени разходи за пчелен мед и ожесточената конкуренция на пчеларския пазар. 
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Основните цели на всички тези програми и мерки са непрекъснато усъвършенствани 
чрез действия в областта на производствените технологии и пускането на пазара на пчелни 
продукти. Струва си да се споменат редица мерки, като например: програми за подкрепа, 
включително (курсове за обучение), активни мерки за борба с вароатозата, както и пасивни 
мерки, състоящи се от рационализиране на трансхуманта и подкрепа за анализ на качеството 
на меда и развитие на приложни изследвания в интензивно пчеларство. По този начин 
напредъкът в икономически жизнеспособното и устойчиво интензивно пчеларство по 
отношение на управлението на екологичните ресурси ще допринесе за повишаване на 
качеството и конкурентоспособността на този пчеларски сектор, както и за икономическото и 
социалното развитие на селските райони. 

Чрез опрашване пчелните семейства осигуряват баланса в земеделските екосистеми и 
ще продължат да действат като доставчици на важни услуги за опазване на екологичните 
ресурси, като по този начин осигуряват устойчиво развитие на тези селски райони.  

Заплахите за здравето на пчелите и засилената конкуренция на пазара са фактори, 
които влияят върху икономическата жизнеспособност и устойчивостта на пчеларството. 
Политиките на ЕС имат за цел да предоставят решения на всички тези проблеми, с които се 
сблъсква пчеларският сектор, и се стремят да разгледат тези проблеми от гледна точка на 
устойчивостта, която насърчава анализа и опазването на жизненоважни екологични ресурси. 

Като се започне от класирането и ролята на европейското пчеларство, откриваме, че 
Румъния е на второ място в Европейския съюз, след Испания, що се отнася до броя на 
кошерите на пчелните семейства и на първа позиция по производство на пчелен мед , 2018). 

 
Фиг. 1.2: Броят на кошерите в ЕС, хиляди семейства (Евростат, 2018); 

 
В Европа откриваме, че броят на кошерите е намалял рязко в дългосрочен план, докато 

количеството произведен мед остава доста стабилно. 
По този начин броят на кошерите намалява с 25% през 1965 и 2016 г. Този спад в броя на 
кошерите започва, особено около 1985 г. и до голяма степен се стабилизира от 1995 г. 
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 Причините за този спад се споменават както в литературата, така и в официалните 
документи, при интервютата и анкетите, и са както следва: 
• икономическите фактори (ниска рентабилност поради натиск върху вноса и повишена 
покупателна способност на големи посредници, като търговци на едро и дребно); 
• биологични фактори (вредители и болести); 
• химични фактори (инсектициди и пестициди); 
• фактори на околната среда (антропогенна деградация). 

Анализът на тези фактори позволява измерването на: 
•     упадък на пчелните семейства; 
•     идентифициране на причини и решения; 
•     липса на достъп до резултатите от приложни изследвания; 
• недостатъчно разбиране на икономическите възможности, предлагани от 
диверсификацията на производството, интегрирането на няколко хоризонтални и вертикални 
дейности и пускането на пазара на други продукти, различни от меда. 

В Европейския съюз, според данните на ЕВРОСТАТ, има около 600 000 пчелари, които 
са управлявали 16 милиона кошера през 2016 г., според данни, докладвани от държавите-
членки. От общия брой на пчеларите, регистрирани в ЕС, само 4% от тях притежават над 150 
кошера. Този брой от 150 кошера се счита за минимален праг за професионалните фермери, 
които могат да им осигурят доходите, необходими за издръжка. Цифрата обаче показва само 
средна стойност на броя на кошерите, която осигурява на земеделския производител 
жизнеспособен доход, тъй като тази граница между професионалисти и любители може да се 
различава в различните региони в зависимост от рентабилността на производствената дейност 
или нивата на доход, които се различават в различните региони.

 
Фиг. 1.3: Брой пчелари в ЕС, 2019 (Евростат). 
 
Пчеларите, които могат да бъдат намерени във всички държави-членки на ЕС, имат 

големи разлики в броя и размера. Така Германия притежава всеки шести пчелар, като в 
същото време в Кипър, Люксембург и Малта могат да бъдат намерени само няколкостотин 
пчелари. В Италия пчеларите, които имат над 150 кошера, притежават също 60% от всички 
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пчелни семейства. Около 72% от общия брой пчелари в ЕС са организирани в професионални 
сдружения. Според земеделската статистика на EUROSTAT тази тенденция на намаляване на 
броя на кошерите във Франция, Италия, Полша и Испания се потвърждава. В тези страни се 
наблюдава рязък спад в броя на пчеларите и броя на кошерите през последните години. 

В Румъния годишно се произвеждат приблизително 20 000 тона пчелен мед. По 
производство на мед страната се нарежда на трето място в Европейския съюз, след Испания 
и Германия. Броят на регистрираните кошери е около 1,47 милиона пчелни семейства. В 
Румъния 40 000 пчелари са регистрирани на национално ниво и над 60% от тях са членове на 
Асоциацията на пчеларите. Тези пчелари управляват 900 000 пчелни семейства. Според 
румънското министерство на земеделието и развитието на селските райони най-високо 
производство на мед е регистрирано в окръзите Браила, Караш Северин, Муреш, Сибиу и 
Вилча. 

В Румъния пчеларството отдавна е един от важните отрасли на селскостопанския сектор. 
Предците на румънците са отглеждали пчели за производството на мед и восък. В Румъния 
винаги е имало природни условия, благоприятни за пчеларството. Това се дължи на 
значителните ресурси за производство на мед и специфичните климатични условия, 
благоприятстващи добива на висококачествени пчелни продукти. Румънският мед е признат 
за своите лечебни свойства и разнообразие в международни състезания. 

В подкрепа на развитието на пчеларския сектор откриваме редица политики, чийто ефект 
се наблюдава от 2000 г., когато броят на пчелните семейства успя да регистрира явление на 
прогресивен растеж. Увеличението на броя на пчелните семейства се появи на фона на 
финансовата подкрепа, предоставена на пчеларите от правителството като мерки за 
стимулиране на развитието на селските райони. По този начин, на първи етап правителството 
подкрепи развитието на този сектор чрез свои собствени политики, а след това тези политики 
за развитие на селските райони придобиха ново измерение, благодарение на европейските 
средства, отпуснати за политиките за развитие на селското стопанство и селските райони след 
интеграцията на Румъния в Европейския съюз. 

Що се отнася до развитието на селските райони и пчеларството в Румъния, ефективната 
стратегия за разпределение на ресурсите има за цел да засили и диверсифицира 
производството чрез увеличаване на броя на пчелните семейства и в същото време чрез 
повишаване на качеството на производството на мед. Анализирайки ефектите, генерирани от 
финансовата помощ, отпусната на пчеларите в Румъния чрез Националната програма за 
пчеларство, както и потенциала на пчеларството, определен от педоклиматичните условия и 
медовата база в Румъния, откриваме икономическо възстановяване на пчеларския сектор 
поради управлението на по-голям брой пчели през 2010-2020. 
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Fig. 1.4: Number of hives per beekeeper, 2018 (Eurostat). 

 
Фиг. 1.4: Брой кошери на пчелар, 2018 г. (Евростат). 

Европейският съюз (ЕС) е вторият по големина производител на мед в света и тази 
позиция му дава важна роля на пчеларския пазар. Според данните, предоставени от 
EUROSTAT, производството на мед, получен в ЕС, е около 250 000 тона. Това производство 
обаче не успява да отговори на търсенето. За да се осигури необходимия мед в ЕС през 2016 
г., бяха внесени около 200 000 тона мед. Вносът на мед идва предимно от Китай, който 
представлява около 40% от вноса в ЕС. 

Медът е основният продукт, получен в пчеларството, въпреки че други пчелни 
продукти (пчелно млечице, прополис, цветен прашец и пчелен восък) и услуги (например 
отдаване под наем на пчели за опрашване) предлагат възможност за пазарни ниши, които са 
важен източник на доход за пчеларите. Пчеларите в страните-членки на ЕС произвеждат 250 
000 тона мед годишно, което поставя, според фиг. 1.5, ЕС на второ място като световен 
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производител с 12%, след Китай, който има дял от 29% от световното производство. ЕС обаче 
не успява да отговори на търсенето от местното производство и Китай е основният източник 
на внос на мед за ЕС. 

В Румъния полифлорният мед е сортът, който държи най-голям дял в общото 
производство на мед всяка година с дял от 50%, следван от акациев мед с 35% и мед от липа 
с 15%. В същото време годишното производство на цветен прашец се е увеличило до 50-60 
тона, а това на прополиса до 25-30 тона. Производството на мед, получен в биологична 
система, възлиза на около 3200 тона, има 130 000 семейства пчели, сертифицирани по 
биологична производствена система. Анализирайки структурата на производството на мед, 
откриваме, че по-голямата част от продукцията идва от малки производители, което е 
определяща характеристика на вътрешния пазар. По отношение на консумацията на мед, 
Румъния е сред страните с най-ниски нива в Европа. Според европейската статистика в тази 
област румънецът изяжда около 450-500 грама мед годишно, консумация, която има 
нарастваща тенденция в сравнение с тази от 10 години. В сравнение с петте килограма, 
консумирани в Дания, два килограма в Германия или 1,5 килограма в Холандия и Белгия, 
Румъния е към края на европейската класация по отношение на годишната консумация на 
мед. 

При ниско ниво на потребление е оправдан големият износ на румънски мед (60% от 
вътрешното производство). Основните дестинации за износ на мед от Румъния са: Германия, 
Великобритания, Италия, Франция, САЩ, Канада, Япония и Китай. Според фиг. 1.6, Испания е 
най-големият производител на мед в Европа (33 000 тона годишно), следвана от Германия, 
Румъния и Италия (приблизително 22 000 тона всяка) и Португалия (21 000 тона). 

 

 
 

Фиг. 1.6: Развитие на производството на мед в ЕС, хиляди тона (Евростат, 2018). 
 
Пчелният мед, като основен продукт на пчеларството, е ценен както заради 

хранителните си свойства, така и заради терапевтичните си ефекти. Пчелният мед се получава 
от нектар, манна или сладки сокове, които се намират в различни части на растения и дървета, 
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смесени с някои вещества, които се образуват в слюнчените жлези на пчелите. През 2011 г. 
Румъния се класира на 17-то място в световния топ на производителите на пчелен мед с 
производство от около 21 хиляди тона. 

Икономическото значение на пчеларството като отрасъл на земеделието се дава от 
стойността на пряко получените пчелни продукти, които човекът добива от пчелите, но също 
и от стойността на продуктите, получени в други отрасли на селскостопанското производство, 
които се получават от култивирани и спонтанни растения чрез опрашване. Дейността на 
опрашването на селскостопански култури и спонтанната флора е от особено значение за 
оцеляването на биологичното разнообразие като цяло. Биоразнообразието на спонтанната 
флора определя медицинската стойност на пчелните продукти, които успешно се използват в 
апитерапията за лечение на различни заболявания. Годишното производство на мед в света 
е средно около 1,2 милиона тона. Доста голям дял, около една трета от общото производство, 
а именно 420 хиляди тона, се продава на международния пазар. 

Производството на пчелен мед в ЕС остава доста стабилно през последното 
десетилетие. Ако откриваме относително бърз ръст в началото на първото десетилетие на 
века, обаче, той остана в рамките на ± 2,5% от многогодишната средна стойност за останалата 
част от периода. 

 
 

Глава 2 ПЧЕЛНИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ 

 
2.1 Уводни понятия - определения, класификации, биологично разнообразие, 
характеристики  
 
А) Дефиниране на основните термини 
 
            Пчелният потенциал на Черноморския басейн е подчинен на екопедоклиматични и 
антропогенни фактори. Географското положение на региона и цялата природна среда обаче 
до голяма степен влияят върху неговата структура и размер. 

Пчеларският потенциал включва поредица от растения от спонтанната и култивирана/ 
засадена флора на Румъния, България, Турция, Украйна и Република Молдова; растенията, 
които чрез отделяне на нектар, цветен прашец и дори манна, осигуряват на пчелите 
суровината, необходима за изхранването и развитието на техните семейства, попадат в 
категорията медоносни растения.  

Например: Черноморското крайбрежие на България държи 35,8% от медоносните 
растения на флористичния регион: общата медова дендрофлора на България - 307 вида 
(Александър Н. Ташев, Евгения С. Велинова и Евгени И. Цавков, 2015); Югоизточният регион 
за развитие има много голям брой медоносни растения. От 363 вида, за които се съобщава за 
Румъния, същата група растения, които осигуряват основните реколти от пчели, са видни на 
национално ниво (Petre Iordache, Ileana Roșca, Mihai Cismaru, 2007, стр. 3, 57) 

Цъфтящи от февруари / март до края на октомври, тези растения от района на 
Черноморския басейн предоставят прашец и нектар на пчелните семейства през целия 
активен пчеларски сезон. В допълнение към споменатите източници на мед - а именно 
прашец и нектар - пчелите също събират мана (медена роса) през определени периоди от 
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активния пчеларски сезон, която често се среща в смолисти и широколистни гори; също така, 
високо концентрираният секрет на захар се счита за източник на мед (50-80%), идващ от 
цветни пъпки и плодни храсти преди отварянето на цветето с въздействие върху развитието 
на пчелните семейства (Petre Iordache, Ileana Roșca, Mihai Cismaru, 2007, стр.9). 

Всички растения, които се търсят от пчелите за нектар, мана или цветен прашец, заедно 
съставляват медовата основа (Закон за пчеларството № 383/2013, актуализиран през 2020 г. - 
Румъния). 

Медоносните растения в полезния обхват на събирането на пчелите (до 3 км, т.е. на 
земя до около 28 км2 / 2800 ха) от ферма или пчелин, разстоянието, до което тези растения 
могат да бъдат икономически използвани, съставлява основен мед на съответната ферма или 
пчелин (Florian Vizireanu, 2020; Petre Iordache, Ileana Roșca, Mihai Cismaru, 2007, p.9; Modvala 
Susana, 2018, p.28). 

Като наука медоносната база е „клон на пчеларството, който се занимава с изследване 
на ресурсите от мед, предоставяни на пчелите както от култивирани, така и от спонтанни 
растения, както и от производители на мана, както и с методите, използвани за подобряване 
и увеличаване на тези ресурси с цел повишаване на производителността на пчелните 
семейства и повишаване на рентабилността в пчеларската дейност “(Petre Iordache, Ileana 
Roșca, Mihai Cismaru, 2007, стр. 9). 

 
Б) Биологично разнообразие - съществена характеристика на медената основа 
 
Биологичното разнообразие влияе върху размера и качеството на медоносната 

основа. Само опазването на биологичното разнообразие гарантира поддържането на богата 
/ твърда медоносна основа за устойчиво използване на нейните компоненти. Този аспект 
подкрепя пчеларството, една от традиционните професии, която носи екологични и 
социално-икономически ползи. От екологична гледна точка пчелите се считат за 
жизненоважни биологични ресурси и в резултат на опрашването те играят съществена роля 
за запазването и оцеляването на много растителни видове на Земята; пчелите са истински 
барометър на екологичното равновесие (Ștefan Lazăr, 2007, стр. 4,6.) 

Много страни по света са подписали Конвенцията за биологичното разнообразие, като 
се има предвид, че защитените територии са важен метод за запазване на биологичното 
разнообразие в контекста на икономическото развитие; целта на природните зони е да се 
постигне дългосрочно опазване на природата (IUCN, Международен съюз за природозащитен 
съюз). Страните от региона на Черноморския басейн също се присъединяват към тази насока 
на развитие. 

"Конвенцията за биологичното разнообразие" подкрепя опазването на биологичното 
разнообразие като обща грижа на човечеството, вече осъзнало значението на биологичното 
разнообразие за развитието и опазването на системите за подпомагане на биосферата. В 
същото време се съобщава, че: 

• държавите са отговорни за опазването на тяхното биологично разнообразие и 
устойчивото използване на техните биологични ресурси, а също така са загрижени, че 
биологичното разнообразие е значително намалено от определени човешки дейности; 

• жизненоважно е да се предвидят, предотвратят и разгледат от първа ръка причините 
за значително намаляване или загуба на биологично разнообразие; 
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• голям брой местни общности зависят от биологичните ресурси, на които се основава 
традиционният начин на живот и че е желателно да се споделят равномерно ползите от 
използването на традиционни знания, иновации и практики за опазване на биологичното 
разнообразие и устойчивото използване на неговите елементи. 

Глобалното биоразнообразие е застрашено от редица фактори като интензификация 
на селското стопанство, отказ от екстензивни земеделски практики, климатични промени, 
замърсяване, разширяване на жизненото пространство и т.н. 

За да се противопоставят на тези заплахи, има държави в Черноморския басейн, които, 
транспонирайки стратегията на ЕС за биологичното разнообразие на национално ниво, 
успешно прилагат мерки за опазване на биологичното разнообразие върху земеделски и 
горски земи, поддържайки традиционни, обширни селскостопански практики, базирани на 
слабо използване на вложените ресурси, да насърчава упражняването на селскостопански 
дейности в райони, изправени пред природни или други специфични ограничения, да 
подпомага биологичното земеделие и да съхранява генетичното разнообразие. 

Приоритетна необходимост е да се увеличат залесените площи, като се допринесе за 
процеса на адаптиране към изменението на климата и намаляване на емисиите на парникови 
газове. 

Значителни площи от земеделски земи, засегнати от различни явления на деградация на 
почвата, са подходящи за залесяване. Съществува силна връзка между необходимостта от 
насърчаване на биологичното разнообразие и залесяването и необходимостта от обучение и 
съвети на местно ниво за насърчаване на добри практики в земеделието и горите по 
отношение на управлението на ландшафта и екосистемите. 

Тези концепции са сравнително нови в Румъния и България и има потенциал тези идеи да 
бъдат утвърдени в културата на фермерите и лесовъдите. 

Например, поради своето географско положение Румъния е една от привилегированите 
държави на европейския континент, чиято територия включва над 5 от 11-те биогеографски 
региона на Европа (алпийски, континентален, панонски, степни и понтийски) и се намира на 
кръстопътя на палеарктическите, средиземноморските, понтийските и евразийските 
флористични подзони (Национална стратегия за устойчиво развитие на Румъния, графици 
2013-2020-2030, Букурещ, 2008, стр. 19). Този факт обяснява високото биологично 
разнообразие, изразено както на ниво екосистеми (естествени и полуестествени), 
представляващи около 47% от повърхността на страната, така и на ниво видове. Изследвания, 
проведени чрез програмата CORINE Biotops (Национална стратегия за опазване на 
биологичното разнообразие), са идентифицирали 783 вида местообитания, групирани в 
ливади, гори, селско стопанство, влажни зони, блата, хълм и др., Които отразяват 
разнообразието на флората и фауната. 

Югоизточният регион за развитие е подчертан от биологичното разнообразие, включва 
медовата флора като важна част от медното наследство на Румъния, недостатъчно 
капитализирана от сегашното си измерение. 

Също така се споменава, че в много населени места на Република Молдова нектар-
поленовият потенциал на спонтанните флорални култури не се използва и в някои области с 
интензивно земеделие има критичен дефицит на опрашващите пчели (Modvala Susana, 2018); 
това изисква подобряване на възпроизводството на биологични ресурси и подобряване на 
технологията на пасторалното пчеларство. 
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В) Класификация на медоносните растения 
 
В литературата за добра систематизация и познаване на растенията има различни начини 

за класифициране на медоносните растения според критерии и / или в зависимост от целта 
на подхода към работата. 
 

а) Класификацията на пчеларството се прави според естеството на храната, предоставяна 
на пчелите от растенията: нектариферни растения - осигуряват само нектар, като 
памук; поленови растения, растения, в които пчелите събират само цветен прашец, 
като лешници; нектар-поленови растения - осигурява също нектар и цветен прашец, 
като акация, липа, слънчоглед; растения, произвеждащи мана - растения 
гостоприемници на производители на мана, като: ела, смърч (Florian Vizireanu, 2020). 

б) В ботаническата класификация растенията са групирани по видове, след това видове в 
родове (висшата категория видове), няколко рода могат да бъдат групирани в 
семейства и няколко семейства в родове, които според общите основни 
характеристики са групирани в клас (Florian Vizireanu, 2020; Petre Iordache, Ileana Roșca, 
Mihai Cismaru, p.67); например липата принадлежи към рода Malvares, семейство 
Tilliaceae и рода Tilia с видовете, наречени Tilia cordata M, Tilia tomentosa M, Tilia 
platyphyllos S. 

в) Според икономически-пчеларския дял класификацията се прави въз основа на 
икономическите резултати, получени в пчелини и земеделски стопанства, т.е. колко 
големи са производството на мед и цветен прашец (Petre Iordache, Ileana Roșca, Mihai 
Cismaru, 2017) 

г)  Според биологичната и икономическата класификация, най-често срещана в научните 
трудове, има следната класификация: дървета и храсти (местни и внесени); спонтанни 
тревисти растения, като тези от горите, сенокосите и ливадите, тези, които се появяват 
спонтанно при земеделските култури и др .; култивирани растения, които включват: 
технически растения, фуражни растения, бобови растения, ароматни лечебни растения 
и специфични медоносни растения, овощни дървета (Vasile Alexandru et al., 1986, стр. 
281, 298; Florian Vizireanu, 2020; Pîrvu C, 2000, p 909) 

д) Биологичните класификации се отнасят до дълголетието на растенията и техните 
режими на опрашване (Florian Vizireanu, 2020; Petre Iordache, Ileana Roșca, Mihai 
Cismaru, 2017, стр. 68, 69). 

д.1) Според режима на опрашване-оплождане: 
• медоносни растения с директно опрашване (кайсия, малина и др.) 
• медоносни растения с непряко опрашване: анемофилни (вятърно опрашване) 
растения като елша, топола, смърч, ела и др.); ентомофили (опрашване от насекоми), 
като череша, ябълка; хидрофилни растения (опрашване с вода); малекофилен 
(опрашване от мекотели); орнитофилни (опрашване с помощта на малки птици (напр. 
колибри). 

д.2) Според дълголетието:  
• едногодишни растения: растения от спонтанната флора (стърнищ босилек и др.) и 
култивирани растения (слънчоглед, рапица и др.); 
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• двугодишни растения - имат по-нисък меден потенциал от едногодишните и 
включват растения от спонтанна флора (репей и др.) и култивирани растения (лук и 
др.); 
• трайни насаждения: горски дървета (акация, липа, върба и др.), горски храсти (шипка, 
малина и др.), декоративни дървета и храсти (червена акация, японска акация и др.), 
овощни дървета и храсти (кайсия, ябълка, касис и др.) 

е)  Според местните и неместните особености медоносните растения се групират в: местни 
диви цветя; местни дървета и храсти; внесени дървета и храсти; внесени билки и 
декоративни растения; местни и чужди пасищни медоносни растения (Eric Lee-Mäder, 
Jarrod Fowler, Jillian Vento, Jennifer Hopwood, 2018). 

 
Г) Характеристики на растенията, които привличат опрашители 
 
            Цветята реагират по различен начин на определени опрашители, съжителстват с тях, 
като им осигуряват, от една страна, различни периоди на цъфтеж, цветове, аромати, форми и 
награди (цветен прашец или нектар), а от друга страна, подобряват тяхната репродуктивна 
ефективност. 
            В зависимост от характеристиките на цветето броят на посещенията, извършени от 
опрашители, се увеличава или намалява. 
            Примери за „комуникационните“ начини, които растенията имат с медоносните пчели 
и други опрашители (Ерик Лий-Медер, Джарод Фаулър, Джилиан Венто, Дженифър Хопууд, 
2018; Румънска пчеларска асоциация, 1986, стр. 220) 

а) благоприятно разположение при получаване на посещения по формата на цветето; 
значими са съединенията (слънчоглед), кръстоцветни (рапица, горчица), розацея 
(овощни дървета, малини), липа, ядлив кестен и др. 

б) "ултравиолетови покани"; цветята от ултравиолетовата гама привличат повече 
опрашители от тези в светлочервено по-малко; 

в)  цвят; на различни етапи от развитието много цветя предават сигнали на опрашители 
чрез промяна на цвета;  

г)  „нектарни водачи“; нюансите / тоновете на цветята насочват опрашителите към 
флоралната награда, съответно към нектара / прашеца; 

      д) флорална миризма (минтирана, сладка, остра и др.), резултатът от химични съединения 
варира по интензивност и концентрация в зависимост от вида, възрастта на цветята и 
почвените условия и може да привлече определени опрашители от големи разстояния. 
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Фиг. 2.1 снимка (22 юли 2020 г.) - улавяне на момент от опрашване в пчелин (намиращ се в 
Дунавската поляна, Тичилешти, окръг Браила, Румъния) на пчелар от мрежата на 
Черноморския басейн. 
 
2.2 ВАЖНИ МЕДНИ РАСТЕНИЯ ОТНОСНО ПЧЕЛАРСТВОТО И ГЕОГРАФСКОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Много растения цъфтят с различна сезонна скорост, която може да бъде 
синхронизирана с жизнения цикъл на определени опрашители. Мелитофилните цветя се 
посещават от пчели и оси. Въпреки това, в зависимост от времето на деня, факторите на 
околната среда и индивидуалния жизнен цикъл на растението, в зависимост от вида, сорта и 
др. тези опрашители посещават цветята, за да получат желаните награди - прашец, нектар, 
масла и / или смоли. Пчелите имат важна роля в опрашването на растенията и в пчеларската 
дейност. 

Важно условие за рентабилния растеж и поддържане на пчелните семейства с цел 
получаване на пчелни продукти (мед, прашец, восък и др.) е познаването на медоносните 
растения, географското им разпространение, периода на цъфтеж и тяхната нектарно-
поленова стойност. 

 
2.2.1 ДЪРВЕТА И ХРАСТИ 
 
A) Липа 
Липата - е част от категорията Malvales, семейство Tiliaceae и вида Tilia, единственият 
представител на семейството в Европа и има най-малко 25 вида, от които 3 са добре познати 
в басейна на Черно море - едролистната липа (Tilia platyphyllos) , дребнолистната липа (Tilia 

cordata) и сребърната липа (Tilia tomentosa). 

Характеристики на липовото дърво 

Едролистната липа  

(Tilia platyphyllos) - (в) 
Дребнолистната липа  
(Tilia cordata) – (б) 

Сребърната липа  
(Tilia tomentosa) –(a) 
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Дърво, което може да 
достигне 30-40 м височина, с 
прав ствол до около 1 м в 
диаметър, широка и 
кълбовидна корона. 

Дърво с височина до около 
20 м, с прави и елегантни 
масивни стъбла и около 1 м в 
диаметър. 

Дървото може да достигне 
30 м височина, гъста корона 
и клони, насочени нагоре; 
сребърният цвят на короната 
я прави открояваща се от 
голямо разстояние. 

Зелено-маслинови до 
червеникаво-кафяви стъбла, 
с голи или със слаб мъх 
листа. 

Едногодишните стъбла са 
зелени - маслинено до 
червеникави, с дихитозни, 
яйцевидни, голи пъпки и две 
външни люспи. 

Стъблата са кафяво-жълти и 
плътно покрит с къси 
сплъстени власинки 

Листата са дълги 6-15 см, 
широки около 8 см, 
полукръгли до широки 
яйцевидни, рязко назъбени 
по краищата, показващи 
кичури белезникави или 
жълтеникави власинки на 
гърба и (понякога) 
изпъкнали успоредни 
третични жилки; 

Листата са около 9 см, 
широки - с овална форма, с 
внезапно заострен връх, във 
формата на сърце или косо 
пресечен в основата, често 
асиметрични; тъмнозелени 
на лицевата страна, сиво-
зелени на обратната страна, 
с кичури от червеникави 
аксиални власинки. 
Въпреки името на вида 
(дребнолистна липа), 
листата му са подобни на 
тези на едролистната липа. 

Листата са с дължина около 
10 см, ширина 6-8 см, 
тъмнозелени по 
повърността, звездносиви на 
обратната страна или черно-
бели; без аксиални 
власинки. 

Цъфти ежегодно през юни и 
юли, преди дребнолистната 
и сребърната липа. 
Белите или бледожълти 
цветя са ароматни и са 
групирани в 4-5 клъстера 
(липсват стаминодите); те се 
опрашват от насекоми. 

Цъфти ежегодно през юни-
юли, след едролистната 
липа. 
Белите или бледожълти 
цветя са ароматни и са 
групирани в 4-5 гроздове. 
Опрашват се от насекоми. 

Цъфти ежегодно, след 
едролистната и 
дребнолистната липа. 
Цветовете са във висящи 
съцветия, всяко (3) по 5-10 
звездни гроздове, като 
дръжката е по-къса от 
листата; те са приятно - 
ароматни и опрашвани от 
насекоми. 

Тя се нуждае от  повече 
топлина (субтермофилна е) и 
е относително устойчива на 
суша. 

Предпочита по-умерен 
климат през вегетационния 
сезон от останалите 2 вида 
липа, в райони с повече 
валежи, което обяснява 
присъствието й на по-голяма 
надморска височина, по 
хълмове и по северните 
склонове на ниски хълмове, 

Тя се адаптира добре към 
хълмисти райони и рядко 
към планини на долната 
граница в горещ климат и по-
добре от дребнолистната 
липа издържа на сухотата на 
атмосферата и почвата; 
показва чувствителност към 
замръзване. 



  

17 
 

Common borders. Common solutions 

където атмосферната 
влажност е малко по-висока. 

Добре се адаптира към 
червеникавокафяви, 
дълбоки и добре 
структурирани почви. Едва 
ли може да издържи на 
висока компактност и 
излишна влага. 

Расте добре на плодородни, 
хумусни почви, богати на 
хранителни вещества, 
дълбоки и аерирани, слабо 
киселинно неутрални, с 
постоянен режим на 
влажност. Тя не се адаптира 
към компактни, бедни и 
прекалено влажни почви, 
нито към солени почви. 

Расте енергично на 
плодородни, евбазикови и 
евтрофни почви, слабо 
неутрални и киселинно 
освободени. Толерантна е 
към компактни почви, но не  
прекалено компактни, 
усъвършенствано псевдо-
гледизирани и сухи; не се 
приспособява към 
прекалено влажни, 
хидроморфни почви в 
речните ливади. 

- Петре Йордаче, Илеана Рошка, Михай Чисмару, Медоносни растения с много висок 
и висок икономически и пчеларски дял, Букурещ, 2008, стр.113-117; 

- Румънска пчеларска асоциация, Ръководство за пчеларите, 6-то издание, Букурещ, 
1986, стр. 282-283; 

- Флориан Визиряну, Обучение по пчеларство, подпомагане на курсовете (за курса 
на пчеларите в мрежата на Черноморския басейн, Югоизточен регион за развитие), 
Румъния, 2020 г. 

 
Липовият цвят и отделянето на нектар от цветя е сложен биологичен процес, който 

зависи от няколко фактора: екопедоклиматични условия, релеф (по надморска височина, 
ориентация на склоновете към слънцето и др.), възраст на дърветата, процес на фотосинтеза 
и др. 

Проучванията подчертават няколко аспекта по отношение на характеристиките на 
меда (Петре Йордаче, Илеана Рошка, Михай Чисмару, 2007, стр. 123-126; Асоциация на 
румънските пчелари, 1986, стр. 283; Флориан Визиряну, 2020) 

 процесът на образуване на липов нектар зависи от наличието на резервни вещества, 
съхранявани в дърветата, както и от съществуването на стимуланти, които се натрупват 
дори през периода на цъфтеж; 

 отделянето на нектар зависи от сорта липа, плодородието на почвата и климата; 

 степента на цъфтеж и отделяне на нектар варира в зависимост от светлината; броят на 
цветята и отделеното количество нектар се намаляват при условия на засенчване на 
короната на липата; 

 ярко осветените липи цъфтят изобилно, цветята им дават два пъти повече нектар от 
цветята на сенчестите, състояние, забелязано в случая на различни части на короната 
на дървото. Най-голямо количество нектар се получава от цветята в горната част на 
короната; 

 най-голямо количество нектар се открива в цветята, поставени в частта на короната, 
изложена на север през сухи периоди; повече нектар може да се намери в цветята на 
короната, изложени на юг, но след дъждовете; 
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 най-голямо количество захар има в нектара на цветята в осветената част на короната 
(2 пъти повече), отколкото в засенчената част на короната, тъй като продуктите от 
фотосинтезата се транспортират до съцветията в тази част; 

 отделянето на нектар е най-добро в горещо време, с редки топли дъждове и особено 
след дъждове преди цъфтежа; 

 отделянето на нектар е най-много в началото на цъфтежа, около 3.84 mg, и намалява 
към края на периода на цъфтеж, а съдържанието на захар в нектара варира в 
зависимост от времето, между 13.3-42.2%; 

 отделянето на нектар от липовите цветя започва при температури най-малко 16 ° C, 
увеличава се видимо след 20 ° C и при над 33 ° C, за да спре напълно, когато цветето 
изсъхне и може да падне; 

 малки количества нектар се отчитат в години с неблагоприятни метеорологични 
условия по време на формирането на цветните пъпки и по време на цъфтежа на липата: 

 липовият цвят, отделянето на нектар и съдържанието на захар се влияят от 
количествата валежи през юли-септември на предходната година, от най-малко 140 
мм (1 мм = 1 л / м2) така, че кореновата система да извлича от почвата достатъчно 
голямо количество минерални вещества, които допринасят за образуването на 
съцветия, очевидно през следващата година, за натрупване на запаси от захар за 
нормална или дори обилно отделяне на нектар; 

 липите в някои години не дават нектар или само много малко количество, въпреки че 
валежите са значителни, било защото цветните пъпки са били атакувани от измръзване 
след началото на вегетацията, или защото през периода юли-септември на 
предходната година влажността на почвата е била много ниска; 

 липите цъфтят всяка година и имат по-голяма плътност на цветята, когато растат 
изолирани или на малки групи, отколкото тези в масивни / гъсти насаждения; 

 чрез редуване на 3 вида липа, цъфтящи в масивни групи, се осигурява дълъг период на 
цъфтеж; в случая с румънската територия периодът отнема обикновено около месец и 
започва с едролистната липа (около 20 дни след края на цъфтежа на акацията), 
последван на 10-15 дни от дребнолистната липа и на 21-22 дни от сребърната липа; 

 разцветът на един и същи вид в различни моменти може да се получи, когато липовите 
масиви са разположени на два различни склона по отношение на излагането на 
слънце; 

 в пчеларската практика голямо производство на мед от пчелните семейства в липовите 
масиви се получава, ако липите дават обилни цветя, ако отделянето на нектар е 
възможно най-висока и периодът на цъфтеж е възможно най-дълъг; пчелните 
семейства да са в активно състояние (да не се роят) и с достатъчно голямо количество 
пчели, а пчелинът да е възможно най-близо до липовия масив (максимум 1,5-2 км); 

 при реколта от липов мед могат да се получат 2-6 кг мед на ден при благоприятни 
условия от нормално развито пчелно семейство;  

 има случаи, когато в първите дни на цъфтежа, поради отделянето на летливи етери, 
особено на теобромина, кошерите на пчелните семейства се обезлюдяват. 
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а)       Сребърната липа (или Tilia tomentosa, научното название) е по-скоро балкано-понтийски 
вид, с най-ограничен местен диапазон в сравнение с другите 2 вида липа (едрата и 
дребнолистната), простираща се от юг, на нивото на 40 градуса успоредна северна ширина на 
територията на Гърция и от северния край на Егейско море (близо до Гърция) до малко по-
високи географски ширини (48 градуса северна ширина) под формата повече на ивици над 
територията на Румъния и Република Молдова до Словакия и Украйна. 

Очевидно, районът на Черноморския басейн обхваща източната част на местния 
район, която припокрива България (която напълно се възползва от това), Турция (в западния 
край на европейската част), Румъния (в северната част на Добруджа и по-високите хълмисти 
и области на платото на окръзите Вранча, Бузъу и Галаш), Република Молдова (цялата 
повърхност на страната, с изключение на южния край); изолирани популации са регистрирани 
само в Турция. 

Предпочита по-топъл климат през вегетационния сезон, особено в по-ниските райони 
(равнини, хълмове) и понася по-добре сушата в атмосферата и почвата от дребнолистните 
видове. Цъфтежът настъпва през юни-юли. Например при нормални метеорологични условия 
в Румъния цъфти около 20 дни след едролистната липа и продължава между 1-2 седмици. 

 
Фигура 2.2. Сребърна липа (или Tilia tomentosa) 

Източник: Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017. Хорологични карти за основните 

европейски дървесни видове. Данни на кратко12,662-666.DOI: 

doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007 

 

 

б)         Дребнолистна липа или Tilia cordata (scientific name) е  местен сорт в Европа. 
На нивото на Европа местният асортимент се простира от 40-ия паралел (близо до 

Балканския полуостров) до отвъд 60-ия паралел на Север (Южна Финландия, Швеция, 
Норвегия и др.) и по географска дължина от Запада на континента (Западно от Франция, 
южната част на Великобритания) до територията на Русия, отвъд Уралските планини (вж. 
Фигура 2.3 - Pilia липа (Tilia cordata) или дребнолистната липа. 
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По този начин източният край на местния район на Tilia cordata припокрива 
Черноморския район: Украйна (местен район и изолирано население), Република Модова, 
Румъния и България (роден район); източната граница на площта на този вид не достига 
територията на Турция, в района на Босфорския проток присъстват само изолирани 
популации. 

Като цяло липата се намира в Черноморския басейн, смесена с други видове, като се 
разпространява в случая на гори в различни пропорции от 10% до 50-75% (само на 
територията на Румъния, тя достига тази степен). 

Предпочита по-термично умерен климат през вегетационния сезон (с по-топло лято), 
намира се в райони с повече валежи (до около 800 мм / годишно), дори и ако е по-толерантна 
към суша, върху почви с относително постоянен режим на влажност, което обяснява 
присъствието й на по-голяма надморска височина (понякога се разпростира на склоновете до 
зоните с иглолистна растителност, както в случая с румънското пространство), в същото време, 
и на северните склонове на по-ниските хълмове. Не се влияе много от пролетни или есенни 
студове, защото цъфтежът е в края на годината. 

Като се има предвид, че продължителността на цъфтежа зависи от метеорологичните 
условия и местните фактори (по-специално географското положение и релефа), тя варира в 
различните райони. Например, в румънското пространство на Черноморския басейн, тя 
започва да цъфти през първата половина на юни и продължава между 8-12 дни (Флориан 
Визиряну, 2020). 

 
Фигура 2.3 Дребнолистната липа (Tilia cordata) 

Източник: Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017. Хорологични карти за основните 
европейски дървесни видове. Данни накратко 12, 662-666. DOI: 

doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007 
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в)      Едролистна липа или Tilia Platyphyllos (научното название), местен вид за Европа, в случая 
на европейския континент, има по-малък местен обхват в сравнение с дребнолистната липа: 
на юг достига 40-ия паралел близо до Балканския, Италианския и Иберийския полуостров, а 
на север от 55-ия паралел  до Полша, Германия.Тя се възползва от източната част на местния 
район и е с компактно разположение, регистрирано в района на Черноморския басейн на 
Република Молдова (западно от централната и северната част), Румъния (Югоизточен регион 
за развитие, през окръг Галац, Северна Добруджа и горнорелефната част на окръзите Вранча 
и Бузау), България (близо до Варненския залив) и Турция (само на европейското крайбрежие); 
иначе под формата на изолирани популации се среща по турското Черноморие. 

Подобно на Tilia cordata, това е дърво, което предпочита по-ниските климатични зони 
и по-топлите хълмове през вегетационния период. Цъфти в продължение на 8-15 дни 
(Флориан Визиряну, 2020). 

 
Фигура 2.4. Едролистната липа (Tilia Platyphyllos) 

Източник: Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017. Хорологични карти за основните 
европейски дървесни видове. Данни накратко 12, 662-666. DOI: 

doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007 

Като цяло 3-те вида липа в Черноморския басейн се срещат смесени с други 
широколистни видове, като дъб, габър, и др., и е в близост до всички, участващи в различни 
пропорции, като достигат до 90% или образуващи чисти насаждения (както например на 
територията на Румъния в северната част на Добруджа, „гората Никулиел“, природна зона от 
национален интерес от 2000 г., с площ от 11 хектара). 

Чрез припокриване на трите карти се установява, че страните от Черноморския регион, 
които изцяло се възползват от съществуването на трите вида, са: България, Румъния и 
Република Молдова. Следователно се смята, че тези страни имат много висок и висок 
икономически дял медоносни растения. 
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Липовият мед е много търсен на вътрешния пазар на всяка от споменатите държави, 
както и на европейския пазар. Изчисляването на продукцията от мед е: за едролистна липа, 
800 кг / хектар, за дребнолистна вар, 1000 кг / хектар, за сребърна вар от 1200 кг / хектар при 
нормални климатични условия (Румънска пчеларска асоциация, 1986, стр. 283; Петре 
Йордаче, Илеана Рошка, Михай Чисмару, 2007, стр. 124). В сравнение с 90-те години площта, 
заета от липи, се увеличава. 
 
Б) Акация  
Бяла акация (Robinia pseudoacacia – научното название - известна като Черен скакалец) е вид 
северноамериканско широколистно дърво, внесено в Европа в началото на XVII век, първо 
във Франция; Жан Робин, градинарят на френския крал Хенри IV, засажда първата бяла акация 
в Place Douphine, Париж (Valeriu-Norocel Nicolescu, Cornelia Hernea, Beatrix Bakti, Zsolt Keserű, 
Borbála Antal, Károly Rédei, 2018). 

Този неместен вид в европейските гори по-късно е разширен до плантации в 
Централна Европа в края на 18-ти и началото на 19-ти век, след това - масово за залесяване в 
Югоизточна Европа. В момента Robinia pseudoacacia е широко разпространена в цяла Европа, 
почти натурализирана по целия континент от Сицилия до Южна Норвегия и от португалските 
крайбрежни региони до Кавказ (Valeriu-Norocel Nicolescu, Cornelia Hernea, Beatrix Bakti, Zsolt 
Keserű, Borbála Antal, Károly Rédei, 2018 ). Бялата акация обхваща големи площи в Румъния, 
България и Украйна. 

Среща се и на други континенти, включително Азия. Това е гелиофилен вид с малка 
толерантност към сянка, расте добре в райони с дълго и горещо лято на голямо разнообразие 
от почви, не предпочита региони с ранна слана, но има бърз растеж и енергично 
регенериране, понякога нахлува в земи, благоприятни за растеж и развитие (Alexandru Liviu 
Ciuvăţ, Ioan Vasile Abrudan, Viorel Blujdea, Cristiana Marcu, Cristiana Dinu, Mihai Enescu, Ilie 
Silvestru Nuţă, 2013). 

Това е вид със специална стойност, многократно използван, поради което се отглежда 
като горска субстанция (с височини до около 30 м, прави стъбла, над 80 см. в диаметър), като 
декоративно и медоносно растение; Бялата акация  е нектарен, меден и манопроизводителен 
вид с високо икономическо-пчеларско значение. 

Поради по-широките граници на екологична устойчивост, известни от експерименти, 
проведени в продължение на над 170 години отглеждане (фиксиране на склонове, защитни 
завеси на полетата и по пътищата, в озеленяване) и многократното използване, този вид често 
се среща в пространството на черноморския басейн предимно под формата на разпръснати 
дървета и под формата на масивни групи, гори и насаждения. 

Листата на дърветата са сложни непарноперисти, с дължини 10-30 см, състоящи се от 
листчета, обикновено сдвоени и срещуположни, със заоблени върхове и пълни ръбове, 
тъмнозелени по повърхността; хермафродитните ароматни цветя имат венче от бяло до 
кремаво с жълто петно вътре, те са разположени в китки с дължина 10-25 см (Petre Iordache, 
Ileana Roșca, Mihai Cismaru, 2007. P 91). 

Цъфтежът настъпва през май-юни, ежегодно и обилно, в зависимост от климатичните 
условия, наложени от общи и местни фактори, които очевидно влияят върху времето и 
продължителността на цъфтежа (може да продължи до около 10 дни в самотни акации и 
няколко дни по-дълго в тези в масивни групи). Количеството нектар и концентрацията на 
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захар зависят от излагането на акациевата маса на слънце, етапа на цъфтеж, сорта, възрастта 
и плътността на дърветата; отделянето на нектар започва при температура от +10 ° C и 
завършва при 35 ° C (Флориан Визиряну, 2020). Също така, в зависимост от посочените 
условия, добивът на мед, получен на хектар, варира, обикновено между 800-1200 кг / хектар, 
а за обичайната реколта от акация добитата продукция на мед може да достигне до 25 кг от 
нормално развито пчелно семейство (Петре Йордаче, Илеана Рошка, Михай Чисмару, 2007. P 
96). 

В контекста на изменението на климата се очаква да се увеличи значението на 
адаптирането на този вид към бедни почви с високи температури (напр. пясъчни дюни). 

В допълнение към бялата акация има редица други акациеви видове, отглеждани 
предимно в паркове, ботанически градини или край пътищата (очевидно в България), като: 
жълтата акация, розовата акация и др. 

 
В) Кленовото дърво 

1) Кленовото дърво (на латински, Acer campestre L.) е средно голямо дърво, обикновено 

достигащо 15 м, рядко надвишаващо тази височина, а в диаметър стволът достига около 70 

см, короната е като свод; рядко се появява като храст. Листата са дланно-лопасти (с 5 заоблени 

дяла), дълги до 16 см и широки до 10 см и варират от ярко зелено до тъмно зелено, а през 

есента до златисто жълто, понякога до червено. 

           Това е двудомен вид, тъй като произвежда еднополови, малки, зеленикаво-жълти 

цветя, привличащи пчели, започващи да цъфтят в края на април по същото време, когато 

пъпките се отварят или няколко дни преди това. 

           Местният ареал е компактен в Европа, простиращ се в Мала Азия, най-вече между 

паралелите 40 и 55 ° северна ширина, като по този начин обхваща целия регион на 

Черноморския басейн (фиг. 2.5): Турция, България (всички региони), Република Молдова, 

Румъния (частично - Северна Добруджа и високата зона на Карпатското кривина), Украйна 

(частично). 

Според географското разпространение се среща от морския бряг до планинските 

райони, част е от широколистни гори (смесени с дъб и др.); това е и декоративно дърво. 

Предпочита по-топъл климат, толерира екстремните температури на континенталния 

климат и в същото време е устойчиво на зимни и пролетни студове. 

Кленовото дърво е важно за пчеларството, опрашването обикновено е ентомофилно, 

осигурява нектар, цветен прашец и мана на пчелите. 

При благоприятни условия реколтата от Acer campestre или jugastra (от ботаническа 
гледна точка) е интензивна и продължителна, надвишаваща 20 дни, гнездата на пчелните 
семейства често се залепват с мед и цариците вече нямат място за снасяне яйца (Petre 
Iordache, Ileana Roșca, Mihai Cismaru, 2007, стр. 161); очакваното производство на мед достига 
около 1000 кг / ха. 
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Фиг. 2.5 Находища на клен (Acer campestre) 

Източник: Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017. Хорологични карти за основните 
европейски дървесни видове. Данни накратко 12, 662-666. DOI: 

doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007 
 

2) Татарският клен (Acer tataricum на латински) се среща под формата на дърво или храст, с 
височина до около 10 м, с диаметър на ствола около 30 см, с гладка тъмносива кора. Листата 
са широко овални или овално закръглени, през есента стават червеникави. 

Цъфти през май, преди акацията, а цветята се появяват, след като листата са 
жълтеникавозелени, привлекателни за пчелите, благоприятстващи реколтата, която при 
оптимални условия надвишава 10-14 дни. Татарският клен е широко разпространен в Източна 
Европа, Западна Азия и др. Расте в гори (смесени с акация, обикновен клен, глог и др.), 
Понякога в пропорция 30-40%, в ниски равнини или хълмове, а не в високите. Култивира се в 
горски защитни пояси в ниски терени, но също и като декоративно дърво. Важен е за 
пчеларството, осигурява нектар, цветен прашец и мана на пчелите. Производството на мед се 
оценява на 300-600 кг / ха (Асоциацията на пчеларите от Румъния, 1986, стр. 284). 
 
Г) Бор   
1) Шотландския бор (Pinus sylvestris L. на латински) е най-разпространеният вид бор, устойчив 
на суша и с добра устойчивост на замръзване. Често е със средна височина, 23-27 м., но може 
да достигне и над 40 м. Листата са ациформни, подредени по двойки, 5-7 см дълги, сини / 
сиво-зелени. 
             Това е опрашван от вятъра вид, дърветата обикновено са еднодомни, но зрелите от 
време на време имат само жълти или розови мъжки цветя или само женски лилаво-розови, 
привлекателни за пчелите. 
              Среща се също така смесено с иглолистни дървета, като други видове борове (Pinus 
nigra, Pinus uncinata), ела, смърч или широколистни дървета като бреза, бук и др.              
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Видът има компактен местен район близо до паралела на 45 ° северна ширина на територията 
на Италия, простира се до останала част от Северна и Източна Европа, до Северна 
Скандинавия (вж. Фиг. 2.6). В района на Черноморския басейн местният ареал припокрива 
високите области - Понтийските планини (Турция), извивките на източните Карпати (Румъния), 
полуостров Крим; изолирани местни популации са разпространени в Република Молдова 
(южната част); изолирани интродуцирани популации се срещат в Източните Балкани 
(България) и в Добруджа (Румъния). За пчеларството е важен заради неговата смола, пъпки, 
ароматно масло, цветен прашец и мана. 

 
Фигура 2.6 Шотландски бор (Pinus Silvestra) 

Източник: Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017. Хорологични карти за основните 
европейски дървесни видове. Данни накратко 12, 662-666. DOI: 

doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007 
2) Черният бор е иглолистен, специфичен за планинските райони и има фрагментирана и 
ограничена площ в Европа и Мала Азия, състояща се от няколко подвида. 

Районът е по-тесен, отколкото в случая с Pinus Silvestra, започва в Средиземноморието 
и достига места извън паралела на 50 ° северна ширина (близо до Дания). Като част от 
бързоразвиващите се средиземноморски горски региони, той обхваща големи територии на 
Балканите и Мала Азия, като тук е един от най-разпространените видове, появяващи се на 
определени места с честота дори над 75% (Европейският горски атлас Дървесни видове, 2018, 
стр. 126). 

Обикновено е висок 30 метра, рядко по-висок; короната е конична и стои като чадър 
на по-стари дървета. Черупката е тъмнокафяво-сивкава до черна (откъдето идва и латинското 
й име „nigra“). Листата са кисели, по двойки с дължина 8-19 см, до светлозелени. Това е 
еднодомен вид, мъжките цветя са жълти, женските съцветия са червеникави. 

В района на Черноморския басейн той расте като местен вид само в западната и 
централната част на Понтийските планини (с честота между 50 и над 75%) и на полуостров 
Крим, освен това, в някои региони в България (в популации с честота между 50 и над 75%) и в 
извивките на Югоизточния регион за развитие на Румъния (в популации с изключително ниска 
честота) (Европейски атлас на горските дървесни видове, 2018, стр. 126). 
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Pinus Nigra Pallasiana е вид черен бор, който обхваща големи площи в Понтийските 
планини и масива Истранша (фиг. 2.7). 

В областта на пчеларството черният бор е важен заради своята смола, пъпки, ароматно 
масло, цветен прашец и мана. 

 
Фиг. 2.7 Pinus nigra pallasiana в района на Черноморския басейн 

Източник: Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017. Хорологични карти за основните 
европейски дървесни видове. Данни накратко 12, 662-666. DOI: 

doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007 
 
3) Турският бор или Pinus brutia (латинското наименование) с пчеларски свойства, подобни 
на другите споменати видове борове, се срещат в Турция. Той е широко засаждан в регионите 
по Черно море и Средиземно море (вж. Фиг. 2.8). 

 
Фигура 2.8 Турският бор (Pinus brutia) 

Sursa: Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017. Хорологични карти за основните 
европейски дървесни видове. Данни накратко 12, 662-666. DOI: 

doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007 
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Д) Елата   
Няколко вида ела се забелязват в Европа и Мала Азия. 
Сребърната ела (Abies alba) образува чисти гори или тя е смесена с други иглолистни или 
широколистни видове и има най-големите площи, които обикновено се наслагват върху 
планинските райони в Европа (Карпати, Алпи, Динар, Стара планина, Родопи, Апенини, 
Пиренеи) в сравнение с другите видове ела (фиг. 2.9). В района на Черноморския басейн 
сребърната ела се появява в Карпатската кривина (в Румъния на надморска височина около 
600-1200 м) и в западния край на българската територия. 

 
Фигура 2.9 Сребърната ела (Abies Alba) 

Източник: Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017. Хорологични карти за основните 
европейски дървесни видове. Данни накратко 12, 662-666. DOI: 

doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007 

 
Често достига височини от 35-40 м, понякога дори 50-60 м, стволът е прав, 

цилиндричен, короната е конична в разцвета на силите си. Иглите са с дължина около 2-2,5 
см, на светло зелено лице, на гърба има 2 широки бели линии, подредени пектинално. 
Цветята са еднополови, женските са подредени в изправени, цилиндрични конуси, дълги 
около 12-20 см, червеникавокафяви, а мъжките цветя са групирани в дебели и жълтеникави 
връхчета. Цъфти през май-юни, а опрашването е анемофилно. 

Въпреки това, според картата в „Европейски атлас на горските дървесни видове“ (2016, 
стр. 50) в Северна Турция, където валежите са над 1500 мм / година, се появяват и други 
видове ела, а именно Abies nordmanniana subs. equi-trojani в Западните Понтийски планини в 
по-широка област и Abies nordmanniana subs. nordmanniana (местен в Западния Кавказ) в 
източните понтийски планини като малки популации. 

Стъблото е право, достига до над 60 м, короната има редовно разположени 
хоризонтални клони в конична форма, при старите дървета короната става плоска или кръгла 
(както при Abies alba). Иглите са подредени усукани към върха, докато поленовите шишарки, 
групирани по долните части на клоните на текущите години, са червеникаво-лилави. Елата е 
медоносно дърво, осигуряващо на пчелите значителни количества ресурси - прашец, мана и 
прополис. 
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Е) Кестенът 
Ядливият кестен или Castaneea sativa Mill (латинското наименование) е широколистен 

дървесен вид, който има пространствено разпространение в Южна Европа (Иберийски, 
Италиански, Балкански полуострови) и Западна Азия до Северна Великобритания (фиг. 2.10), 
и от гледна точка на надморската височина, той израства до 1800 м. в зависимост от 
географската ширина и местните условия. 

Може да се култивира както в монокултура, така и лесно да се комбинира с други 
овощни видове, образувайки смесени овощни градини. 

В района на Черноморския басейн има местен ареал в Турция, по протежение на Черно 
море и Мраморно море. Той също се среща при малки популации, като се въвежда или 
натурализира в южната част на Република Молдова и на Кримския полуостров. 

Има прави стъбла, често достигащи 20-25 м височина, и много дълъг живот, над 100 
години или дори много повече. 

Листата са дълги (8–28 см дълги и 5–9 см широки) с изпъкнали ребра, яркозелени на 
върха, бодливи назъбени по краищата. 

Това е еднодомно дърво, с цветя, разположени на 2 нива, женските цветя в основата 
на мъжките цветя (групирани в ресни с дължина до 15 см), които се развиват в края на юни и 
през юли, като се опрашват от вятър или от пчелите поради силната миризма (Florian Vizireanu, 
2020); женските цветя растат до есента в бодливи куполи, съдържащи 3-7 кафяви ядки. 

В допълнение към своите ценени плодове в кулинарното изкуство и сладкарството, 
той осигурява богата реколта за пчелните семейства през юни и юли; производството на мед 
(жълто-златист цвят) се оценява на 50-120 кг / ха (Petre Iordache, Ileana Roșca, Mihai Cismaru. 
2007, стр. 73). 

 
Фиг.2.10 Сладкият кестен (Castaneea sativa) 

Източник: Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017. Хорологични карти за основните 
европейски дървесни видове. Данни накратко 12, 662-666. DOI: 

doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007 
 
Ж) Върбата 

1) Бялата върба е една от най-известните и най-големите от върбите, част от разреда 
Salicales, род Salix и нейното име (Salix Alba L. на латински) идва от бледо сребърните й листа. 
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Може да достигне височина до 30 м, диаметърът на ствола нараства до около 1 м. или 
повече, листата са редуващи се, ланцетни, дълги до около 10 см, с малки назъбени ръбове, 
сребристосиви отгоре (на повърхността) и с копринени и плътни бели косми от долната 
страна. Цветовете са еднополо-двудомни, мъжките цветя са жълтеникави до 5/6 см дълги, 
женските са жълто - зелени, стават пухкави бели и привличат пчели. 

Расте бързо в умерен климат, на почви с висока влажност на морското равнище до 
планините - на брегове, на ливади, на вдлъбнатини в равнините и хълмовете и, спорадично, 
в подножието на планините. Следователно тя има добре развита местна зона между 40 и 50° 
северна ширина в Европа, Мала Азия и Централна Азия, покриваща изцяло района на 
Черноморския басейн (вж. Фиг. 2.11). В Румъния често се среща в проценти от над 50%, дори 
над 75% в Югоизточния регион за развитие в Дунавската ливада и делтата на Дунав 
(Европейски атлас на горските дървесни видове, 2016). 

Това е растение, оценено от пчелите за събирането на нектар и цветен прашец, 
особено в началото на пролетта и за маната през есента, произведено от големите лахниди. 

Медът има специален вкус, той е светло жълто-златист, с продукция, оценена на 100-
150 кг / ха в благоприятни години (Асоциация на пчеларите от Румъния, 1986, стр. 285; Петре 
Йордаче, Илеана Рошка, Михай Чисмару, 2007, стр. 173). 

 

 
Фиг. 2.11 Бяла върба (Salix Alba) 

Източник: Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017. Хорологични карти за основните 
европейски дървесни видове. Данни накратко 12, 662-666. DOI: 

doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007. 
2) Козя върба (Salix caprea L) е под формата на дърво или храст с височина до 10 м, 

рядко до 15м. Стволът е малък, до 40 см в диаметър, клоните са дебели и зелени, със сиви 
власинки. Листата са широкоелипсовидни, дебели и дълги до 4-12 см, със зелена и лъскава 
горна част и бяло-сиви на гърба (Florian Vizireanu, 2020). 
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Цветовете цъфтят преди листата, през пролетта (март-април) и са подредени в 
пискюли: мъжките цветя са дълги 2-4 см, привлекателно жълти за пчелите, а женските са 
цилиндрични, до 6 см (Florian Vizireanu, 2020). 

Това е бързо растящ вид, роден в Европа и Азия. Местният район има широко 
разпространение, започващо чак на юг до 40-та успоредна северна ширина на европейския 
континент и Мала Азия и достига до 70-ата успоредна северна ширина на Скандинавския 
полуостров (Европейски атлас на горските дървесни видове, 2016). 

В региона на Черноморския басейн този местен вид се появява на територията на 
Турция (в Понтийските планини), България, Румъния (само в западния край на Югоизточния 
регион за развитие със суров релеф). 

Има пчеларско значение; цветята се оценяват от пчелите за събиране на нектар и 
цветен прашец през пролетта (което допринася за поддържането и развитието на пчелните 
семейства) и маната през есента. Производството на мед се оценява на 100-200 кг / ха.  
 
2.2.2 ТЕХНИЧЕСКИ РАСТЕНИЯ И КУЛТУРИ 
 

Разширяването на някои технически растения в култури, като слънчоглед и рапица в 
резултат на многократна употреба (храни, промишленост, медицина, животновъдство и др.), 
технологията на културите, която не създава големи проблеми за производителя, 
екопедоклиматични условия, и т.н. са довели до нови източници на мед с много висок и висок 
икономически и пчеларски процент. 

 
А) Слънчоглед 

Helianthus annuus L. известен с общото наименование слънчоглед е роден в Северна 
Америка (Мексико и САЩ), пренесен е в Европа през ХVІ век, първоначално е използван като 
декоративно растение, а по-късно започва да се култивира като техническо растение, 
произвеждащо семена за добив на масло. 

Това е едногодишен тревист вид, висок около 0,60 - 2,5 м, с добре развита коренова 
система, с големи листа прикрепени към стеблото, покрити с груби влакънца, които 
позволяват устойчивост на суша. 

Слънчогледът е типично ентомофилно растение, което е довело до появата на много 
сортове и произход на слънчогледа (диференцирани по физиологични и морфологични 
свойства) и следователно, освен продуктивни характеристики, той се характеризира с висока 
медена стойност. Цъфти през юни-юли; цъфтежът продължава около 3 седмици. 

Сред климатичните фактори температурата има решаваща роля за отделянето на 
нектар, а останалите имат по-голяма корективна роля. Оптималната температура за обилно 
отделяне на нектар в слънчогледа е между 28 - 32 ° C. Това е установено въз основа на научни 
изследвания / изследвания от страна на Научно-изследователския институт по пчеларство и 
Националната метеорологична администрация на Румъния (Petre Iordache, Ileana Roșca, Mihai 
Cismaru, 2007, стр. 136). Въпреки това водните запаси в почвата през септември-април, както 
и плодородието на почвата са много важни. 

С високо съдържание на масло в семена (40-50%), с възможност за отглеждане при 
различни климатични условия и повишена приспособимост, при условия на усъвършенствана 
механизация, производство без големи маркетингови проблеми и също толкова добре 
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предпочитано растително масло в източната част Европа, Балканският и Черноморският 
регион, слънчогледът е на върха на маслодайните култури в тези региони (Y. Kaya, 2020). 

Понастоящем няма проблеми с отглеждането както в Турция, така и в други балкански 
страни. Независимо от това в Украйна (и Русия) има големи площи със слънчоглед в 
климатично и педологически различни области (Y. Kaya, 2020). Слънчогледът е основна 
култура в ротационната система на селскостопанското производство, както и едно от най-
култивираните технически растения за масло в тези райони. 

Обработваеми площи със слънчоглед в страните, граничещи с Черно море (1000 ха) 

 2019 2016 2013 2010 2017 

Украйна 5849 6087 5090 4526 3411 

Русия 8100 7294 6795 5575 5033 

Румъния 1010 1038 1095 810 830 

България 789 818 860 692 520 

Турция 695 718 630 500 475 

Република Молдова  330 361 275 252 230 

Обща повърхност в крайбрежните 
страни на Черноморския басейн 

16773 16316 14745 12355 10469 

Обща повърхност в света 26260 26341 25892 23923 21305 

 Площ в страните, граничещи с Черно 
море спрямо обработваната глобална 
повърхност (%) 

63,9 61,9 56,9 51.6 49,1 

Източник: Kaya, Y. (2020). Производство на слънчоглед в региона на Черно море: 
Ситуацията и проблемите. Международен вестник за иновативни подходи в 
селскостопанските изследвания, том 4 (1), 147-155 
 

Украйна има значителен дял сред страните, граничещи с Черно море, по отношение на 
обработваната площ от слънчоглед, а също така се открояват 5-те района на Южна Украйна в 
рамките на Черноморския басейн (вж. Приложената таблица), тъй като общо те представляват 
над 30% общата обработвана площ от слънчоглед в Украйна. Понтийската равнина, Волхино-
Подолското плато, Днепърската равнина, Донецко-Донското плато и равнината отговарят на 
благоприятни условия на релеф, климат и почва. 

 
Площта, обработвана в Украйна, включително в регионите на Черноморския басейн, с 

технически растения (хиляда ха)

 
Източник: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Species:

YEAR: 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Total Ukraine 6058,2 5849,3 1042,4 1285,4 974,0 1251,8 68,4 33,6 57,9 50,6

Donetsk 309,1 308,1 21,3 32,1 16,9 31,7 4,4 0,4 6,6 4,8

Zaporizhzhya 554,6 527,5 32,4 70,2 29,9 68,7 2,5 1,5 8,7 7,7

Mikolayiv 544,3 488,0 39,4 87,4 37,6 85,7 1,8 1,7 1,4 1,2

Odesa 405,1 361,1 150,9 193,2 149,1 192,2 1,8 1,0 1,4 1,7

Kherson 335,3 342,6 63,4 88,5 60,8 86,3 2,6 2,2 15,0 12,1

2148,4 2027,3 307,4 471,4 294,3 464,6 13,1 6,8 33,1 27,5

35,5 34,7 29,5 36,7 30,2 37,1 19,2 20,2 57,2 54,3

Mustard

Total Black Sea 

Region      (%)                   
1 

Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea

Sunflower Rapeseed (Win+Spr) Rapeseed Winter Rapeseed Spring
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В най-горната част на класацията на обработваните райони със слънчоглед в 8-те 

региона за развитие на Румъния се намира Югоизточният регион за развитие, който е 
оформен от Черноморския басейн и се задържа в това положение повече от 20 години, със 
стойности, които варират всяка година между ¼ и около 1/3 от общата обработваема площ в 
страната (Националният статистически институт - териториална статистика). Както се вижда на 
фигура 2.12, площите със слънчоглед в този регион се увеличават, като през 2019 г. са около 
3 пъти повече, отколкото през 1990 г. Както и в цялата страна, това се дължи на изследванията, 
проведени в Румъния в няколко серии експерименти, някои с международно сътрудничество 
в рамките на мрежата FAO на слънчогледа, която подчерта необходимостта от спазване на 
важните елементи на усъвършенствана технология за култури (CSÉP NICOLAE, 2018). 

Варирането на стойностите в обработваните повърхности може да се отдаде, наред с 
другото, на факта, че увеличените повърхности повдигат проблема за възможността по 
отношение на прилагането на необходимото сеитбообръщение с оглед предотвратяване 
появата на почвени патогени; ротацията на посевите е особено важна мярка, отглеждането 
на слънчоглед на една и съща повърхност в продължение на няколко години е напълно 
противопоказано (CSÉP NICOLAE, 2018). 

 
 

 
Фиг. 2.12 Обработвани площи със слънчоглед 

Източник: http://statistici.insse.ro 
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Като се вземат предвид почвените и климатичните условия в районите на 
слънчогледовите култури в Румъния във връзка с изискванията на този вид, бяха установени 
6 екологични зони според степента на пригодност за тази култура, а именно: 1-ва зона - много 
благоприятна площ; 2-ра зона - благоприятна площ; 3-та зона - по-неблагоприятна площ; 4-та 
зона – трудна за отглеждане на слънчоглед площ; 5-та зона - комплексна площ зона и 6-та 
зона, неподходяща площ за слънчогледови култури (Vasile Alexandru et al., 1986, стр. 290).  
Особено важни за пчеларството са слънчогледовите култури от зони 1 и2, тъй като отделянето 
на нектар на слънчогледа е добро и производството на мед е високо всяка година (Vasile 
Alexandru et al., 1986, стр. 290); в 1-ва зона количеството на температурните градуси достига 
около 2600 ° C, валежите достигат над 300 мм през вегетационния период, почвите попадат в 
категорията на черноземите, алувиалните почви; в зона 2 сумата от температурните градуси 
е между 1800 и 2000 ° C, почвените условия са различни по плодородие, структура и структура, 
от черноземи до подзоли. 

   
 
Фиг. 2.13 1-ва снимка (юли 2020 г.) - пчелин на пчелар в Черноморския басейн, разположен в 
Дунавската поляна (Тичилешти, окръг Браила, Румъния) за реколта от слънчоглед; 
              2-ра снимка (юли 2020 г.) - момент, запечатан в представянето на слънчогледови черти 
според пола по време на посещение на място (проектна дейност) на гореспоменатия пчелин 

 
Следователно Югоизточният регион за развитие на Румъния е точно в екологичните 

зони 1 и 2, поради което е важен пчеларски район в Румъния, базиран на това ентомофилно 
растение. Също така изследванията, предприети преди няколко години от Научно-
изследователския институт за пчеларство в Румъния, разкриха голямата променливост на 
производството на нектар, обусловена от разнообразието, педоклиматичните условия и 
развитието на времето (Vasile Alexandru et al., 1986, стр. 290). В Република Молдова 
обработваната площ се увеличава от 2009 г. насам, от 3-те региона Северният се откроява ясно 
от останалите (вж. Фиг. 2.14). 
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Фиг. 2.14: Обработваема площ със слънчоглед (ха) (в земеделски предприятия и 

домакинства) в Република Молдова, в зависимост от регионите и годините 

Източник: Националното статистическо бюро;https://statistica.gov.md/ 
 

В Турция регионът Тракия е основният район на производство на слънчоглед, който 
има над 50% от общата обработваема площ и от производството (Yalcin KAYA, 2014). Той е 
обграден от Черноморския басейн, представляващ европейската част, с по-ниски форми на 
релеф (равнините обхващат основата на планините, с надморска височина около 100-300 м, 
леко наклонени и хълмове и ниски планини около 200-1200 м) и екопедоклиматични условия, 
подходящи за тази култура. Турция е основно вносител на слънчогледови семена от Румъния, 
България и Република Молдова (Yalcin KAYA, 2014). 

В България, поради по-голямото търсене на износ, особено за Турция, производството 
на слънчоглед достигна рекордните близо 2 милиона тона през 2013 г., както поради 
увеличените посеви, така и поради подходящите климатични условия през вегетационния 
сезон (Yalcin KAYA, 2014). Култивира се в равнините (както ниски, слабо фрагментирани, така 
и в подножията до около 300 м) и хълмове в района на Черноморския басейн. 

В Румъния е доказано, че при благоприятни условия слънчогледовите култури могат 
да осигурят на пчелните семейства постоянни реколти с добив на мед, оценен на 34-130 кг / 
ха, отделянето на нектар е 0,16-0,373 мг / цвете и има концентрация на захар от 55-69% (Petre 
Iordache, Ileana Roșca, Mihai Cismaru, 2007, стр. 138). Медът е жълт, сламеножълт или 
жълтокафяв. 
За да се увеличи производството на мед, е необходимо мястото да се избере добре, така че 
работните пчели да посетят 2-3 парцела земя с различни периоди на цъфтеж. 
 
Б) Рапица 

1) Brassica napus oleifera L, под общото наименование рапица / есенна рапица (в 
Румъния) / зимна рапица (в Украйна) е едногодишен тревист вид, култивиран като маслено 
растение поради високото съдържание на масло в семената. Висока е до около 160 см, с 
разклонено стъбло, листата са голи, мъгливи, зеленикаво-сини, цветята са жълти, с 
ентомофилно опрашване, групирани в продълговати съцветия. 

Цъфти през пролетта, през април - май, като добра възможност за пчелните семейства, 
когато запасът от мед е все още доста нисък, за период от около 30 дни; цветните дръжки 
обикновено имат три етапа на цъфтеж и на всеки ред цветята отделят нектар и цветен прашец 
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в продължение на 8 последователни дни, така че може да се каже, че цъфтежът на рапицата 
продължава 24 дни, но може да се появи четвъртият цветен грозд, удължаващ цъфтежа до 32 
дни само при условия с температури над 25 ° C и умерени валежи (Petre Iordache, Lumea 
Satului; Florian Vizireanu, 2020). 

Рапицата като медоносно растение започва да осигурява на пчелите светложълт 
прашец при 9 ° C и нектар при 14 ° C (Petre Iordache, Lumea Satului). 

Нектарът от рапица съдържа вещество, наречено квертицин, което според мнението 
на проф. Д-р Георге Менчиникопски, ръководител на Румънския институт за изследвания на 
храните, „кверцетинът е мощен антиоксидант флавоноид, с роля в борбата с нарушенията на 
кръвообращението, сърдечно-съдовите заболявания и дори рака. Други проучвания 
показват, че кверцитинът може да забави или дори да спре дегенерацията на мозъчните 
клетки, която може да причини, наред с други неща, появата на болестта на Алцхаймер и че 
консумацията на това вещество стимулира и имунната система на организма (Petre Iordache, 
Lumea Satului) . 

Рапицата се отглежда от древни времена от народите около Средиземно море и 
Близкия изток. Приспособява се към умерена влажност и количество среднодневни 
положителни температури от 2100-2500 ° C. Променливите студове и размразявания, както и 
късните студове, появили се във фазата на напъпване и цъфтеж, частично или напълно 
компрометират културите. 

Количеството мед, добито от реколтата от рапица, се оценява на 40/50 кг / ха - 100 кг / 
ха (Florian Vizireanu, 2020). 

 
2) Brassica rapa oleifera L или общото наименование на дребно рапично / пролетно 

рапично семе е тревист вид, едногодишен или двугодишен, съществуващ в дивата природа. 
Култивира се за извличане на растително масло от семената му; сее се в началото на 

пролетта. Пролетното отглеждане на рапица е печелившо, особено когато не е възможно да 
се отглежда есенно / зимно рапично семе поради неблагоприятни климатични условия, 
даващи високи добиви / ха и върху лепкава подгизнала почва, в която липсва кислород 
(Ferma, 2011). 

Има 30-40/100 см разклонено стъбло, цветята са ярко жълти, групирани в гроздовидни 
китки, които цъфтят между април и май. Принадлежи, подобно на есенната / зимната / 
морската рапица, към категорията медоносни растения с високо икономическо значение за 
пчеларството; количеството нектар е 0,1-0,5 мг/цвете (Petre Iordache et al; 2007, p 72). 

През последните 10/15 години рапицата започна да се отглежда на все повече и повече 
почви, тъй като се получават масло с добро качество и биодизелово масло. Най-новите 
културни технологии в полето, но и появата на хибриди позволяват успешното й отглеждане 
в Украйна, Румъния, Република Молдова. 

Фермерите предпочитат есенно / зимно рапично семе пред пролетното, поради което 
обработваемите площи са по-обширни.  

Република Молдова и регионите около басейна на Черно море в Украйна, Румъния и 
България са благоприятни за посевите от рапица. 

  Например в Украйна през последните 2 години (2018 и 2019) регионите покрай 
Черноморския басейн регистрират всяка година площ, обработвана с рапица (зимен и 
пролетен сорт), от около 30% от общата обработвана площ с рапица в Украйна; в тези региони 
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площта с посеви от зимна рапица е била 30% от общата площ, обработвана със зимна рапица 
в Украйна, като най-забележителна е Одеската област, а площта с пролетна рапица е около 
20% от общата площ, обработвана с пролетна рапица в Украйна. 
В Република Молдова през последните 2 години (2018 и 2019) площите, обработвани с 
рапица, се върнаха на нивото, регистрирано през 2007, 2010 и 2011 г., но по-ниско от това през 
2008 и 2009; в Северния и Южния регион се отглежда много повече, отколкото в Централния 
регион (фиг. 2.15). 

 
Фигура 2.15 Обработената повърхност на рапицата (ха) (в селскостопански 

предприятия и ферми) в Република Молдова, по региони и години 

Източник: Национално статистическо бюро;https://statistica.gov.md/ 
 

В Румъния площта, обработвана с рапица, започна да се увеличава много от 2006 г. 
както на нивото на цялата страна, така и на нивото на Югоизточния регион за развитие, като 
участва с около 20-30% от общата обработвана площ на рапица в страната (фиг. 2.16). 

  
             Фиг. 2.16 Обработваеми площи с рапица 

Източник:http://statistici.insse.ro 
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В) Синап  
1) Brassica alba или общоизвестния бял синап е едногодишен вид, отглежда се 

предимно за семена с високо съдържание на масло или като суровина за получаване на 
подправката горчица. 

Растението е нектариферно и полениферно, цъфти около 40 дни след сеитбата; при 
сухо време отделянето на нектар силно намалява или престава. Реколтата от бяла горчица 
може да осигури допълнителни източници на реколта от пролетта до есента, като по този 
начин допълва ресурсите на меда, тъй като има кратък вегетационен период. 

Средното производство на мед в обичайните години е около 40 кг / ха. 
2) Brassica Nigra или черен синап е едногодишен вид със стъбло с височина до около 

150 см, чувствителен към замръзване и суша, който се отглежда заради богатите на масло 
семена. 

Реколтата от черна горчица осигурява реколта за поддържане на пчелните семейства. 
Западните и северозападните райони около басейна на Черно море са благоприятни 

за синапни култури. Например регионите на Украйна, включени в басейна на Черно море, 
представляват около 55% от общата площ на страната, култивирана със синап. 
 
2.2.3 ФУРАЖНИ КУЛТИ 

 
Фуражните култури подобряват ресурсите на мед в районите за отглеждане, в 

допълнение към прякото им предимство на естествена храна, необходима за хранене на 
животните. 

a) Alfalfa или люцерна (Medicago sativa в биномиалната номенклатура) е тревист, 
многогодишен вид с добре развита коренова система, даваща устойчивост на суша. 
Флоралната структура е типична за бобови растения - папионацеи, затварящи в корпуса 
(венчето) тичинките и плодника (Румънска пчеларска асоциация, 1986, стр. 294). Цъфтежът се 
извършва два пъти годишно, през пролетта и края на лятото - началото на есента. Очакваното 
производство на мед достига до 200-250 кг / ха. В Румъния обработваемата площ се е 
увеличила през последните години, но в Югоизточния регион за развитие тя остава на същите 
стойности (вж. Фиг. 2.17), представлявайки около ¼ от цялата страна. 

 
Фиг. 2.17: Обработваеми площи с люцерна, Източник: http://statistici.insse.ro 
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b) В Черно море се срещат няколко вида детелина: червена детелина (Trifolium pratense) - 
многогодишно растение, което расте спонтанно или се култивира; бялата детелина (Trifolium 

repens) - многогодишно растение; хибридната детелина (Trifolium hybridium) - предпочита 
почви с много влага и др. Детелината обикновено цъфти от май до септември. Очакваното 
количество мед може да достигне около 400 кг / ха в зависимост от вида. 

В Турция детелината е едно от най-важните медоносни растения поради богатия си 
нектар и качествен мед. Среща се по каменистите склонове, в райони с ливади и степи до 
височини около 2000 м. като в Зонгулдак, Гюмюхане и др. 

В Румъния обработваемата площ на нивото на Югоизточния регион за развитие е 
много малка (вж. Фиг. 2.18) в сравнение с общата площ на държава. 

 
Фиг. 2.18: Обработвани площи с детелина 

Източник:http://statistici.insse.ro 
 
в) Други растения в тази категория: еспарцет (Onobrychs viciifolia), медена детелина 
(Melilotus albus), пролетвн фий (Vicia sativa). 
 
2.2. ЛЕКАРСТВЕНИ И АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЯ 

 
а)  Американската мента или ароматната коприва, има научното наименование agastache 

foeniculum lophanthus и е вид, който първоначално идва от Централна Северна Америка. Това 
медоносно растение е част от семейство lamiaceae, род Agastache. Този род обхваща общо 22 
вида от Северна Америка. Американската мента цъфти дълго време, между юни и октомври, 
има малки, цилиндрични цветя, които са подредени в шипове от 4-8 см, сини, лилави, розови 
или бели, които излъчват силна миризма на мента, анасон и лавандула. Едно растение може 
да произведе семена за отглеждане на един акър, 90 000 цветя. Един грам семена съдържа 
над 1000 семена. Листата му приличат на тези от мъртва коприва или маточина, имащи 
тъмнозелен цвят (Zielińska et al., 2014).             
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 В същото време това растение има специално пчеларско значение, като в Северна 
Америка се смята за едно от най-важните растения за опрашители, посещавано от диви пчели, 
медоносни пчели, пеперуди и други опрашители. Смята се, че половин декар, отглеждан с 
това медоносно растение, може да поддържа над 100 пчелни семейства, а медът с аромат на 
анасон е високо ценен от американците.              
 В Европа това медоносно растение е внесено от пчеларите. В някои региони на Европа 
(дори Унгария) расте диво. В Румъния Lophanthus anisatus е изследван в станцията за 
изследване и развитие на зеленчукови продукти в Бузъу, където през 2015 г. са получени 
сортове семена, аклиматизирани към специфичните климатични и почвени условия на 
румънската област. По този начин, след изследванията, проведени в зеленчуковата станция в 
Бузъу, е оценен медоносният потенциал от 500 кг мед на хектар и растителната продукция от 
22 тона растение, при условията на нужда от 250-350 м3 от вода на хектар (Vînătoru și colab., 
2015). Данните от пчеларите за неговия меден потенциал в Румъния в научната литература не 
са известни, тъй като повечето пчелари предпочитат естествената флора. Икономически 
жизнеспособният аеропонен модел на интензивно пчеларство може да бъде икономическа 
мотивация, която да събуди интереса на пчеларите към това медоносно растение, като се има 
предвид, че 1 кг такъв мед се продава на американския пазар за 100 долара. Lophanthus 
anisatus има висока устойчивост на болести и вредители, рН на субстрата се препоръчва да 
бъде 6 - 6.5. Установихме, че Lophantus anisatus е устойчив на ниски зимни температури. 
Растението навлиза във фазата на вегетация от зимата на фона на глобалното затопляне. 

Други растения, които принадлежат към тази категория: мента (Mentha piperita), 
мащерка (Thymus vulgaris), маточина (Mellisa officinalis), градински чай (Salvia officinalis), 
лавандула (Lavandula vera sin. L. Officinalis), копър (Foeniculum officinale), градински мак 
(Papaver somniferum), риган (Origanum vulgare - L.). 

 

 
Фигура 2.19: Азиатска мента от вида Lophanthus Anisatus, октомври 2019 г. 

 
2.2.5. ТАБЛИЦА С МЕДОНОСНИ РАСТЕНИЯ 

Видовете медоносни растения в региона на Черноморския басейн са запаси от нектар 
и цветен прашец за пчелните семейства, като някои от тях осигуряват важни годишни 
производствени реколти. Приложената таблица показва обобщение на медоносните 
растения в този регион, обща картина според основните видове. 
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 Растения, важни от гл.т. на географското си разпространение и признато икономическо-пчеларско участие (като много високи и високи), представляващи 
основните или поддържащи реколти 

 Медоносно растения 

 Държава / региони Име на вида (латинско 
име) 

Биологични данни 
(A - арбот; х - храст; т - тревист; 1г -
едногодишен; 2г - двугодишен, мг - 
многогодишен; к - култивиран, е - 
естествен, н- нектарен, п - поленен; м - 
манна; л - лепило / прополис ) 

Период на 
цъфтеж 
(месеци) 

Време на цъфтеж 
в оптимални 
условия 

Производството на мед, 
оценено в благоприятни 
години (кг / ха) 

1 Румъния / Югоизточен регион 
за развитие 

Бяла акация (Robinia 
pseudoacacia L) - основна 
реколта 

A.н.п.м.  
 

Май-Юни 8-12/14 дни 800-1200 

Сребърна липа (Tilia 
tomentosa M) - основна 
реколта 

A.н.п.м.  
 
 

Юни-Юли 7-12 дни  1200 

Едролистна липа (Tilia 
platyphyllos Scop) - 
основна реколта 

A.н.п.м.  
 

Юни-Юли 8-15 дни 800 

Дребнолистна липа (Tilia 
cordata Mill) - основна 
реколта 

A.н.п.м.  
 

Юни-Юли 8-12 дни 1000 

Бяла върба (Salix alba) 
повече за поддръжка на 
избора 

A.н.п.м.  
 

Април-Май 14-20 дни  100-150  

Слънчоглед (Helinathus 
annuus L) - основна 
реколта  

т.1г.к.н.п.м.л Юни-Август 20-25 дни 34-122 

Голяма рапица / есенна 
рапица (Brassica napus 
oleifera L.) 

т.1г.к.н.п Април-Май 45 дни 40-100 

2 България / Североизточен, 
Югоизточен 

Сребърна липа / Tilia 
tomentosa M 

A.н.п.м.  
 

- - - 
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Голяма листна липа / Tilia 
platyphyllos Scop 

A.н.п.м.  
 

- - - 

Дребнолистна липа / Tilia 
cordata Mill 

A.н.п.м.  
 

- - - 

 

  Бяла акация / Robinia 
pseudoacacia L  

A.н.п.м.  
 

- - - 
 

Полски клен / Acer 
campestre L 

A.н.п.м.  
 

Април Peste 20 дни cca 1000  

Слънчоглед / Helinathus 
annuus L  

т.1г.к.н.п.м.л    

3 Турция /TR10 (Истанбул), TR21 
(Текирдаг, Едирне, 
Киркларели), TR42 (Косаели, 
Закариа, Дурче, Болу, Йалова), 
TR81 (Зонгулдаг, Карабюк, 
Бартин), TR82 (Кастамону, 
Чанкири, Синоп), TR83 (Самсун, 
Токат, Чорум, Амасиа) and TR90 
(Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе, 
Артвин, Гюмюшане) 

Акация 
Robinia pseudoacacia L. 

Многогодишно дърво-Източник на 
цветен прашец и нектар 

Април-
Юни 

8-15 дни 1500 

Липа 
Tilia argentea L. 

Многогодишно дърво-Източник на 
цветен прашец и нектар 

Май-Юли 8-15 дни 1000 

Слънчоглед 
Helianthus annuus L 

Сорт за растителни легла - Източник на 
цветен прашец и нектар 

Юли-Август 25-30 дни 800-1700 

Кестен 
Castanea sativa 

Многогодишно дърво-Източник на 
цветен прашец и нектар 

Юни-Юли 10-25 дни 100-150 

Хедър 
Calluna vulgaris 

Многогодишно дърво-Източник на 
цветен прашец и нектар 

Август-
Октомври 

30-35 дни 200-250 

Рапица 
Brassica napus L 

Тревисто растение-Източник на цветен 
прашец и нектар 

Април-Май 30-40 дни 40-120 

Echium vulgare 
Echium vulgare .L. 

Растение-Източник на цветен прашец и 
нектар 

Май-
Септември 

15-20 дни 300-400 

Витекс / целомъдрено 
дърво 
 Vitex agnus-castus . L. 

Многогодишно растение - Източник на 
цветен прашец и нектар 

Юни-
Септември 

15-20 дни 100-200 

Лавандула 
Lavandula stoechas 

Растение-Източник на цветен прашец и 
нектар 

Юни-Юли 30 дни 150-300 

Астрагал глицифилос 
Astragalus stevenianus 

Тревисто растение-Източник на цветен 
прашец и нектар 

Май-Юни 20-25 дни 50-100 

Мащерка 
Thymus serpyllum 

Тревисто растение - Източник на цветен 
прашец и нектар 

Юни-
Октомври 

25-40 дни 50-100 
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Градински чай 
Salvia glutinosa L 

Многогодишно дърво-Източник на 
цветен прашец и нектар 

Май-Юли 15 дни 80 

Трънен венец 
Paliurus spina-christi 

Многогодишно растение - Източник на 
цветен прашец и нектар 

Май-Юли 15 дни 150-400 

Дъб 
Quercus robur L. 

Дърво-източник на нектар Август-
Септември 

10-15 дни 50-100 

  Червена детелина 
Trifolium pretense  

Многогодишно растение-Източник на 
цветен прашец и нектар 

Април-
Август 

15-20 дни 100 

Рододендрон 
Rhododendron ponticum L 

Многогодишно растение - Източник на 
цветен прашец и нектар 

Май-Юни 20 дни 50-200 

Обикновен еспарцет 
Onobrychis sativa 

Многогодишно тревисто растение-
Източник на цветен прашец и нектар 

Април-
Юни 

25-40 дни 90-400 

4.  Република Молдова Бяла акация 
Robinia pseudoacacia  

A.н.п.м.  
 

Май-Юни 8-12 дни  900-1500 

Широколистна липа 
Tilia platyphyllos Scop  

A.н.п.м.  
 

Май-Юни 8-15 дни  800 

Дребнолистна липа 
Tilia cordata  Mill   

A.н.п.м.  
 

Юни 8-12 дни 1000 

Сребърна липа /Tilia 
tomentosa M 

A.н.п.м.  
 

Юни-Юли 7-11 дни 1200 

Бяла върба 
Salix alba  

A.н.п.м.  
 

Април-Май 14-20 дни  100-200  

Слънчоглед 
Helinathus annuus L   

т.1г.к.н.п.м.л Юни-Юли 2-3 седмици 30-120 

 Рапица /Brassica napus 

oleifera L. 
т.1г.к.н.п Април-Май 30-45 дни  35-100 

Татарски клен / Acer 
Tataricum L 

A.н.п.м.  
 

Април-Май над 10-14 дни 300-600 

5.  
 

Украйна/ 
 Одеска, Николаевска, 
Херсонска, Запорошка и 
Донецка области, Република 
Крим, Севастопол 

Бяла акация/ 
Robinia pseudoacacia L 
 

A.н.п.м.  
    

Май-Юни 8-10 дни до 1000 

Бяла върба/  
Salix alba    

A.н.п.м.  
 

Април-Май 14-20 дни   100-150 
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Жълта акация (дърво 
карагана)/ Caragana 
arborescens/ Карагана 
дерев’яна яниста, жовта 
акація 

х. н.п.м Юни-Юли 13 дни 150-350 

 

  Рапица /Brassica napus/ 
Ріпак, свиріпа 

т.1г.к.н.п Април-Май 40 дни 35-100 

Слънчоглед /Helinathus 
annuus L/  
Соняшник 

т.1г.к.н.п.м.л  Юни-Юли 31 дни 45 

Бял синап/ Sinapis alba/ 
Гірчиця біла 

т.1г.н.п Април-
Юни 

24 дни 40-50 

Дребнолистна липа /Tilia 
cordata  Mill/ Липа 
серцелиста  

A.н.п.м.  
 

Юни 11 дни 800  

Източници: 
- Агенция за развитие на Източното Черно море, Турция 
- Регионална търговско-промишлена палата на Mycolaiv, Украйна; селекцията и характеристиките на медоносните растения са направени въз основа на информацията, 
предоставена от тази институция; 
  - Петре Йордаче, Илеана Рошка, Михай Чисмару, Медоносни растения с много висок и висок икономически-пчеларски дял, Букурещ, 2007 г. 
  - Modvala Susana, Подобряване на технологията на пастирско пчеларство, докторска дисертация по селскостопански науки, Държавен аграрен университет на Република 
Молдова, Кишинев 2018, стр. 32, 54, 57.60, 66; http://www.cnaa.md/files/theses/2018/53716/11.06.18-final-teza,-susana.pdf 
Забележка: „-“ липсващи данни 
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Глава 3. КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ 
 

3.1 CLIMATE GENETIC FACTORS   
 

Климатичните условия в района на Черноморския басейн се определят от редица 
фактори, чието тегло варира или от една държава до друга, или в рамките на основните 
административно-териториални единици / райони за развитие на същата държава. Но от 
всички фактори решаващата роля играе слънчевата радиация. 

 
3.1.1 Радиативни климатогенни фактори 

В умерения пояс средните годишни стойности на глобалната радиация варират между 
140 kcal / cm2 и 80 kcal / cm2 (Sterie Ciulache, Nicoleta Ionac, 2007, стр. 128). Регионът на 
Черноморския басейн е разположен между 40-ия и 48-ия паралел на северната ширина, така 
че разпределението на средногодишните стойности на слънчевата радиация е 140 kcal / cm2 
/ година на юг и 100 kcal / cm2 / година на север. Започвайки с европейската част на Турция и 
продължавайки на територията на България, стойностите намаляват, достигайки 120 kcal / 
cm2 / година в североизточната част на българското крайбрежие. 

Въпреки това, в преобладаващо наклонен участък, степента на наклоненост на 
повърхностите е решаващ фактор, от който зависи количеството слънчева радиация, получено 
от областите със същата ориентация. Например, в близост до 45-та паралелна северна 
ширина, в южната част на кривините на Подкарпатите на Югоизточния регион за развитие 
(Румъния), се регистрира средната стойност на слънчевата радиация от около 120 kcal / cm2 / 
година. 
На годишна база, на нивото на целия морски басейн, най-ниските средни месечни количества 
глобална радиация се отчитат през декември (месецът на зимното слънцестоене, с най-нисък 
ъгъл на височината на Слънцето над хоризонта и най-високата мъглявина) , а най-високата, 
през юли (с още по-високи височини на Слънцето и ниска облачност). 

 
3.1.2 Физико-географски климатогенни фактори 
A) Климатогенната роля на релефа 

Релефът представлява не само материална опора, но има и климатогенна роля (Sterie 
Ciulache, Nicoleta Ionac, 2007, стр. 131). Типовете климат / топоклимат влияят върху 
медоносните растения (разпространение, структура) и производството на мед, както и върху 
други пчелни продукти. 

По своя начин на действие - надморска височина, разпокъсаност, степен на наклон на 
сушата, излагане на склоновете - релефът влияе върху циркулацията на атмосферата и внася 
съществени промени в системата на климатичните параметри като температура, влажност, 
валежи. 

Морфометричните характеристики показват важни разлики на нивото на всяка голяма 
релефна единица. 

В хипсометрично съотношение Черноморският басейн се простира между нивото на 
Черно море и планинските върхове на алпийската нагъната система с надморска височина 
над 1500 м на територията на Румъния (Източни Карпати - извита зона) и България, над 1900 
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м на територията на Турция (Западен Понтик) и дори 3000 м също на територията на Турция 
(Западен Понтик - Vf Kaçkar от 3932 м). 

Делът на релефните стъпала се различава в отделните страни по наблюдаваните 
региони, както следва: под 200 метра е надморската височина, включваща повечето региони 
на Украйна (около 90%), а след това около 60-70% от общата площ на Република Молдова и 
Румъния, следвана от България и  най-малко от Турция (около 15-20%); над 200 метра, 
ситуацията е точно обратната, тоест най-голямата площ се държи от регионите на Турция и 
най-малко от регионите на Украйна. Оказва се, че като цяло Черноморският басейн е един от 
контрастите: ниско доминиращият релеф (равнини, плата / хълмове) в северозападната част 
на Черно море и доминиращият висок релеф в южното Черно море. 

Надморската височина има най-силен диференциращ ефект, въздействайки върху 
всички характеристики на климата и, косвено, при разпределението на растителния килим и 
видовете почви. С увеличаване на височината температурата на въздуха намалява, валежите 
се увеличават и т.н. и в резултат на това има промени в структурата на вегетацията и условията 
на педогенеза в умерения пояс така, че растителните слоеве и почвените типове се формират 
под последователни области от основата до върха. Обикновено първо широколистните, а 
след това иглолистните заемат местата на големи височини. Само там, където се случват чести 
термични инверсии (нощ и зима в антициклонен режим) чрез натрупване на студен въздух в 
долните части на релефа на планината, се получават инверсии на растителност, което кара 
иглолистните гори да заменят широколистните (например в източната Карпати, областта на 
кривината). 

Чрез надморска височина и излагане на въздушна циркулация релефът силно влияе на 
режима на валежите, като цяло количеството на валежите се увеличава успоредно с 
увеличаването на надморската височина, правило, валидно при определени условия и в 
определени граници в Черноморския басейн. Например Понтийските планини на юг от Черно 
море действат като орографска бариера за въздушните маси на север и североизток, което 
води до увеличаване на средногодишните валежи поради общата циркулация на въздушните 
маси от запад. (над 1500 мм / годишно) благоприятстващо по-нататъшното развитие на 
борови и широколистни гори. 

Също така, Кавказките планини в Източното Черно море усилват режима на валежите, 
правейки регион TR90 (Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе, Артвин, Гюмюшане) най-дъждовният; 
Средногодишните валежи в Ризе и околните региони са повече от 2000 мм. 

Фрагментацията на релефа е свързана с множеството долини във всяка релефна 
единица, така че склоновете по наклон, форма, дължина, излагане на слънце влияят върху 
климатичните параметри, а също и степента на използване на земята (наличие на естествена 
растителност, култури). 

От всички нива на релефа планинските райони имат висока степен на фрагментация, 
като най-забележими са Понтийските планини с най-голямо разгръщане от Запад на Изток 
(както и общата циркулация на въздушните маси), по Черно море, с гъста хидрографска 
мрежа, обикновено успоредна и приток на Черно море, която генерира предимно система от 
паралелни върхове. 

Този аспект кара западните и северните склонове да регистрират по-големи 
количества валежи и малко по-ниски температури от тези на изток и югоизток, 
благоприятствайки, както вече споменахме, развитието на горите и пасищата и сенокосите. 
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Също така формата на склона ще се отрази особено в денонощната амплитуда на 
температурата на въздуха и почвата, която ще бъде по-ниска на изпъкналите повърхности, 
отколкото на вдлъбнатата повърхност (Iuliana Armaș, Răsvan Damian, 2001, стр. 82); тесните и 
дълбоки долини ще доведат до топлинни инверсии и канализиране на студен въздух на 
дъното им. 

На следващото ниво на релеф (хълмове и плата), с намаляването на степента на 
фрагментация, която е свързана с повишаване на температурата и намаляване на валежите, 
делът на обработваемата земя с култивирани растения  се увеличава (намалявайки делът на 
горите и пасищата и сенокосите), включително медоносните растения. Големите площи, 
обработени с овощни дървета, доминират в широколистните гори. Например в Югоизточния 
регион за развитие на Румъния платото Южна Добруджа се разпознава по големи площи със 
слънчоглед, а криволичещите подкарпатки - по насаждения от овощни дървета и вторични 
ливади, които съдържат медови видове във флористичния си състав (което е атракция за 
някои пчелари в мрежата на Черноморския басейн). 

В равнинните райони (като Румънската равнина, Черноморската равнина на 
територията на Украйна), тъй като са слабо фрагментирани, полетата имат специално 
разширение, получават почти равномерна топлина и валежи, и са планирани за 
земеползване, най-вече за култивирани растения (специфична географска единица), като се 
има предвид, че механизацията на селското стопанство е лесно. 

Модификацията и пространственото разпределение на климатичните елементи в 
резултат на релефа, начинът, по който те се намесват в особеностите на педологичната и 
растителна покривка, създават на нивото на основните релефни етапи специфичен 
продуктивен природен меден потенциал. 

Нещо повече, взаимовръзката между надморската височина и температурата 
определя естествените граници (термични прагове) на надморска височина на площта на 
различните медоносни растения. Тези граници не са еднакви навсякъде, те варират в 
зависимост от географската ширина, разположението на планинския или хълмист масив в 
Черноморския басейн, излагането на слънце, антропогенната намеса (виж картите на липа, 
бор и др.). 

Също така плътността на фрагментацията на релефа определя засилване на 
експозиционните ефекти и на степента на засенчване на склоновете в общото разпределение 
на растителния килим. По този начин склоновете с южно и югоизточно изложение са по-
слънчеви и обикновено с по-ниска степен на покритие от растителност, отколкото склоновете 
със северно и северозападно изложение с висока влажност. Но важна роля играят 
екопедоклиматичните условия, предпочитани от някои видове медоносни растения от същия 
род / семейство. Това обяснява например наличието на големи площи от липи (сребърна 
липа, едролистна липа, дребнолистна липа) по сенчестите и слънчеви склонове на Северна 
Добруджа, където надморската височина е под 400 m. Понякога степента на повишено 
слънчево греене и наклон предизвикват промени в местните характеристики чрез честата 
поява на термофилни видове, създаващи диференциации от райони със същата надморска 
височина и географска ширина. Татарският клен (Acer tataricum) е често срещан в горите на 
мъхест дъб и ориенталски габър в кривините на Подкарпатите (Lucian Badea et al., 1992, стр. 
200), растение с нектари, полени и мани, с производство на мед от 300-600кг / ха. 
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Излагането на наклон е важно за местоположението на посевите, тъй като 
изискванията на растенията за светлина и топлина са диференцирани. Микроклиматът на 
склоновете с южно изложение благоприятства разширяването на площта за отглеждане на 
някои медоносни растения отвъд обичайната ширина. 

  Релефът влияе върху значителната промяна на посоката и скоростта на общите 
циркулационни ветрове поради надморската височина, генерирането на катабатни ветрове 
(като föhn) и формирането на периодични местни ветрове от бриз - както планински, така и 
морски ветрове (Sterie Ciulache , Nicoleta Ionac 2007, стр. 133). Това има последици за 
зоналното / местното развитие на пчеларството. 

 
В) Черно море - климатогенен фактор 

            Черно море е полузатворено море, компонент на Средиземно море и което от своя 
страна е основен тип активна повърхност без пренебрежими влияния върху генезиса на 
климатичните условия на целия регион на басейна, чрез различно отопление и начин на 
охлаждане, поради факта, че той е постоянен източник на изпаряване, чрез промените, които 
внася в атмосферното налягане и характеристиките на вятъра, мъглявината и валежите и т.н. 
           Географското разположение между 27 ° и 41 ° дължина поставя Черно море по пътя на 
въздушните маси, които са повлияни от основните барични центрове: субтропичния 
антициклон на Азорските острови, континенталния евразийски антициклон, циклоните в 
Северния Атлантик и Средиземно море (Емил Веспреману, Мариана Голумбеану, 2018, стр. 
136). 
             В резултат на тази позиция климатът на Черно море представя (Емил Веспреману, 
Мариана Голумбеану, 2018, стр. 5, 60, 61): 

• полусух характер с изпарение от 300–400 км3 / година и количество валежи от едва 
225–300 км 3 / година върху голяма част от повърхността на басейна; 

• разпределение на средната годишна температура на повърхностните води през 
зимата, нарастваща от северозапад на югоизток от водното легло: от около -1 ° C до 7 ° C по 
бреговете на Украйна, между 5,1-6 ° C близо до Румъния, между 6,1-7 ° C близо до България и 
между 7,1 и около 9 ° C по крайбрежието на Турция; 

• средногодишни температури на повърхностните води през лятото между около 21 ° 
C (в района на Одеския залив) и над 26 ° C на юг - югоизток от басейна, близо до Турция; 

• охлаждане на повърхностните води, започващо от есента със Северозападния ъгъл 
(района на залива Фидониси), където през септември средната температура е около 18 ° C, 
което продължава към югоизточния ъгъл, където достига около 21,2 ° C средна температура 
също през септември.            

Близостта на такава голяма водна зона и нейните климатични характеристики обаче не 
остават без последствия за континенталния климат, дори ако те са намалени поради 
преобладаването на западната циркулация, характерна за средните ширини.           

Независимо от това, термичната хетерогенност на повърхността на северозападната 
част на басейна, генерирана от потока на водата (Дунав, Днестър, Днепър), дълбочината и 
конфигурацията на брега, както и преобладаващите студени и сухи ветрове, които духат от 
североизток, подчертават разликите между параметрите на континенталния климат в 
Украйна и Румъния, в сравнение с континенталния климат на Турция в близост до 
югоизточната част на басейна (с по-ниски средни топлинни аплидации между зимата и 
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лятото); в континенталното пространство в северозападната част на водния басейн изворите 
са по-студени, а есента по-дълги в юго-югозападната част. 

 
3.1.3 Динамични климатогенни фактори 

Тези фактори са представени от общата циркулация на атмосферата и местните, 
периодични и непериодични ветрове (Sterie Ciulache, Nicoleta Ionac, 2007, стр. 136). 

Регионът на Черноморския басейн е разположен в умерения пояс на Северното 
полукълбо, където преобладават западните ветрове. Те са силно повлияни от общия обхват 
на сушата (Европа и Азия) и от по-високия и по-суров континентален релеф. Намаляването на 
влиянието на въздушните маси от Запад се усеща по-скоро чрез средногодишните стойности 
на валежите и температурите, които показват подчертан континентализъм на запад и 
северозапад от Черно море (Източноевропейски континент). 

Присъствието на Черно море и планинския район привлича образуването на 
периодични местни ветрове и именно поради термобаричните контрасти, генерирани от 
различния начин, по който съседните активни повърхности с отчетливи характеристики се 
затоплят през деня и се охлаждат през нощта - море и сушата при морски бриз или дъното на 
долините и склоновете при планински бриз. 

С изключение на Република Молдова, всички останали страни имат райони, в които се 
усеща морски бриз (до около 3-40 км навътре в сушата, но в зависимост от конфигурацията на 
терена), подчертан през топлия сезон. Обикновено в техния случай температурата на въздуха 
е доста умерена, ветрецът отслабва температурата на брега в сравнение с вътрешността; през 
нощта сухопътният бриз намалява температурата на въздуха в сравнение с морския бриз, така 
че термичните разлики могат да се повишат до няколко градуса (Sterie Ciulache, Nicoleta Ionac, 
2007, стр. 145). През деня е хубаво време (поради низходящите и възходящите течения), а 
валежите по крайбрежието, придружени от бриз, често падат през нощта. В крайбрежната 
зона красивото време като цяло, особено през топлия сезон (май-септември), ясно време и 
ниска облачност благоприятстват повече пчеларството поради широколистни гори (липа, 
акация) и земеделски култури (рапица, слънчоглед), поради което благоприятни в това 
отношение (и според конфигурацията и надморската височина на релефа) са регионите на 
България, Румъния, Украйна и европейската част на Турция. Елементи от субтропична 
растителност се появяват по източните краища на Балканския полуостров, чак на север до 
черноморското крайбрежие на България; над субтропичната растителност се развиват 
широколистни гори, състоящи се от дъб, елша, липа и др. (виж картата на разпространението 
на липата). 

В случай на планински бриз (в кривината на Карпатите, Източните Балкани, 
Понтийските планини), с максимално развитие и честоти през лятото (както в случая на 
морски бриз), възходящият въздух по склоновете през деня подчертава облачността в рано 
следобед и генерира валежи от дъжд, придружени от гръмотевични бури. 
Присъствието на föhn води до повишаване на температурата на въздуха (особено през 
пролетта) и валежите да падат по подветрените (защитени) склонове и по дъното на 
вдлъбнатините в кривините на Подкарпатите в сравнение с „вятърните“ склонове (изложени 
на вятърът, където кондензира достатъчно количество водна пара). Като горещ и сух 
(непериодичен) вятър, той допринася за по-ранното топене на снега, за пролетното 
събуждане на някои елементи от термофилната растителност, за развитието на овощарството. 
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По-ранният цъфтеж на акация във фьонските райони и по-късно в крайбрежната зона на 
Румъния (чрез влиянието на водното легло) увеличава продължителността на цъфтежа в 
целия Югоизточен регион за развитие и възможността за увеличаване на производството на 
акациев мед. 
 
3.1.3 Човешко- климатогенен фактор 

Човекът предприема действия, които могат да подобрят или влошат местните 
климатични условия (вж. Глава за околната среда). 

Нерационалното обезлесяване е актуален въпрос. Намаляването на залесените площи 
променя през първата фаза първоначалния топоклимат или микроклимата, увеличава 
топлинната амплитуда, увеличава броя на мразовитите дни (неблагоприятна ситуация за 
пчеларството, особено през пролетта), намалява влажността на въздуха и др. 
 
3.2 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

Специфичният начин, по който се комбинират генетични фактори, определя стойностите 
и режимите на всеки метеорологичен елемент, така че всички те, заедно с характерните 
метеорологични явления да генерират, в многогодишен мащаб, климатична система със 
зонални диференциации, дори контрастираща между Севера -Северозапад и юг-югоизток от 
Черноморския басейн. 

Средната температура на въздуха през януари (намалена на морското равнище) варира 
по географска ширина в района на Черноморския басейн, както следва: на юг изотермата от 
+4 ° C има маршрут, почти успореден на турското черноморско крайбрежие близо до 
Понтийските планини , а на север изотермата от -7 ° C достига северния бряг на Азовско море 
и Донецката област на Украйна; северозападният бряг на Черно море (делтата на Дунав - 
Румъния, района на Одеския залив - Украйна) регистрира стойности от около -1 ° C, южно от 
Констанца (румънското крайбрежие) стойността нараства до над + 1 ° C, достигайки 
крайбрежна зона южна България при около + 4 ° C. В рамките на регионите стойностите 
намаляват в сравнение с посочените, предизвикани от наличието на неравен релеф, по-
очевидно в района на региона на Румъния и България. 

От януари (най-студеният месец), температурните стойности се увеличават непрекъснато 
до юли (най-горещия месец), за да намаляват непрекъснато до януари, когато цикълът се 
възобновява. 

На нивото на целия Черноморски басейн средната температура на въздуха през юли 
(която е ниска на морското равнище) на юг достига стойности от + 27 ° C според изотермата в 
турското Черноморие край Понтийските планини и на север от +21 / 22 ° C, на север от 
Република Молдова и Донецка област (Украйна). 

Атмосферните валежи (както течни, така и твърди) са метеорологичният елемент, който 
най-добре индивидуализира това пространство. Териториалното разпределение на 
средногодишните количества е особено красноречиво от около 400 мм в североизточната 
част до над 1500 или 2000 мм в югоизточната част, което в голяма степен благоприятства 
дървесната растителност. 

Годишният режим на средните месечни количества валежи извежда по-дъждовен 
период в края на пролетта и началото на лятото (месецът с най-високо средно количество), 
определящ се от засилването на фронталната конвекция (с нарастваща циклонна активност) 
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и топлина (с увеличаване на радиационния баланс стойности) в случая с Румъния, Република 
Молдова, Украйна. 

Непрекъснатите промени, които се случват от една година на друга в честотата и 
характеристиките на въздушните маси, причинени от преобладаващите ветрове (Изток и 
Север-Североизток) и, съответно, от подвижни циклони и антициклони (Евро-сибирски или 
източноевропейски антициклон, Средиземно море Депресията, южноазиатски циклон), 
причинява значителни вариации в количествата на валежите всяка година, които могат да 
регистрират отрицателни или положителни значителни отклонения спрямо многогодишната 
средна стойност на Черноморския басейн или регионите на нивото на всяка държава. 

Районът на Черноморския басейн се характеризира с: умерено-морски климат по 
Черноморието, в района на Понтия, с горещо и влажно лято, влажна зима; умерен 
средиземноморски и преходен климат (от присъствието на Мраморно море и Егейско море в 
околностите) в районите на Турция и България в близост до югозападния край на Черно море, 
с горещо и сухо лято; умерено континентален климат, дори континентален подчертан в 
Югоизточна Румъния (особено в Румънската равнина, южната част на Добруджа), Южна 
Украйна и Република Молдова; на полуостров Крим има средиземноморски влияния върху 
климата. 

В северозападната част на Черноморския басейн, релефът, по своите височини, както и 
поради високата степен на еднородност, допринася за континентализацията на въздушните 
маси, като увеличава температурата, степента на сухота и скоростта на вятъра, Юг-югоизточна 
част, където релефът по позиция и надморска височина определя увеличаването на 
влажността, като същевременно намалява топлинните стойности. 

 
3.3  ТЕНДЕНЦИИ В КЛИМАТИЧНАТА ЕВОЛЮЦИЯ 

 
Единодушно прието явление от международната научна общност е глобалното 

затопляне, причинено както от природни фактори (вариации в слънчевата радиация и 
вулканична активност), така и от антропогенни (промени в състава на атмосферата поради 
човешки дейности). 

Повишаването на концентрацията на емисии на парникови газове в атмосферата, 
особено на въглеродния диоксид, е основен проблем, тъй като е основната причина за 
изразеното затопляне през последните 50 години на ХХ век, 0,13 ° C, около 2 пъти стойността 
на последните 100 години, както е представено в AR4 на IPCC / Междуправителствената група 
за изменение на климата (Ръководство за адаптиране към ефектите от изменението на 
климата, 2005). Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC) установи 
общата рамка за действие за борба с изменението на климата, стабилизирайки 
концентрациите на парникови газове в атмосферата до ниво, което трябва да предотврати 
опасното влияние на човешките дейности върху климатичната система (Националната 
стратегия за изменението на климата-2013-2020). 

Намаляването на емисиите на парникови газове допринася за подобряване на 
качеството на въздуха, човешкото здраве, поддържането на естествени местообитания, 
видове дива флора и фауна и др. Румъния и България, страни членки на ЕС, спазват целите на 
политиката на Европейския съюз (приети през пролетната сесия на Европейския съюз Съвет, 
проведен на 9 март 2007 г.) за намаляване на емисиите на парникови газове.  
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Изменението на климата в басейна на Черно море е сериозен проблем за околната 
среда. 

Югозападната част на района на Черноморския басейн е подвластна на 
средиземноморския климат. Заплаха се крие в промените в средиземноморския климат и 
разширяването на сухия климат; Южна Европа и целият Средиземноморски басейн изпитват 
недостиг на вода поради повишаване на температурите и намаляване на валежите. 
Симулациите, извършени с помощта на климатични модели, подчертават следните аспекти 
(Jose´ I. Barredo, Achille Mauri, Giovanni Caudullo и Alessandro Dosio, 2018): в Европа, 
средиземноморската климатична зона до края на XXI век ще се свие с 16%, площ, 
еквивалентна на половината от размера на Италия; климатичната зона на 
Средиземноморието ще бъде разширена до други райони с площ, еквивалентна на 24 и 50% 
от сегашния си обхват; разширяването на сухия район се дължи на свиването на района със 
средиземноморски климат. 

Трябва да се отбележи, че средиземноморският басейн е най-богатият регион на 
биологично разнообразие в Европа; загубата на местообитания поради климата е една от най-
сериозните грижи за опазването на биологичното разнообразие в този регион. 

В западната част на Черноморския басейн, а именно в Румъния (според NMA, 
„Ръководство за адаптиране към ефектите от изменението на климата), средната годишна 
температура се е увеличила само с 0,3 ° C в сравнение с нарастването на средната глобална 
годишна температура от 0, 6 ° C през периода 1901-2000; през 1901-2006 нарастването е 0. 50 
° С в сравнение с 0.74 ° С в световен мащаб (1906-2005). Имаше обаче регионални различия: 
регистрирано е по-силно затопляне в южната и източната част на Румъния, достигащо 0,8 ° C, 
включително в Югоизточния регион за развитие (метеорологична станция Констанца). 

Изменението на климата ще окаже влияние върху биологичното разнообразие, върху 
способността му да се адаптира и оцелее и в краен случай може да бъде фактор за 
елиминирането на някои видове от хранителните вериги с драстични последици за 
развитието на биологичното разнообразие на местно ниво и с въздействие на общо ниво. 

Освен това въздействието на изменението на климата се усеща все по-значително 
върху селското стопанство. На ниво Източна Европа климатичните сценарии показват 
очевидно намаляване на валежите, особено през летния сезон, следователно най-уязвимите 
видове ще бъдат едногодишните култури.  

 

Глава 4. ПОЧВИ И СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕГИОНА НА ЧЕРНО МОРЕ 

4.1 Въздействието на изменението на климата върху екологичните ресурси в 
Черноморския басейн 

Изменението на климата, протичащо на фона на глобалното затопляне в Черноморския 
басейн, представлява особен интерес. Основният въпрос се фокусира главно върху 
резултатите, предоставени от климатичните сценарии. Всички числени симулации на климата 
зависят много от обема на емисиите на парникови газове. Тези емисии директно увеличават 
концентрациите на парникови газове в атмосферата чрез промяна в развитието на 
климатичната система. Всички тези сценарии симулират условията на околната среда, 
породени от глобалното затопляне. Това глобално затопляне ще окаже важно влияние и 
върху факторите на околната среда в Черноморския басейн. Температурата и валежите са 
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основните дескриптори на тези климатични промени. Ако един сценарий всъщност е 
описание на евентуално бъдещо състояние, можем да кажем, че климатичните сценарии не 
са количествени прогнози, като тези за вероятното време, но те са възможни изображения на 
бъдещи състояния на общия климат, които са в пълно съгласие с предположения за бъдещи 
емисии на парникови газове, аерозоли и други замърсители на въздуха. По този начин, 
климатичният сценарий е отражение върху това какво може да бъде бъдещето след 
десетилетия или дори векове, като се имат предвид тези специфични набори от 
предположения относно бъдещите тенденции в търсенето на енергия, емисиите на 
парникови газове, промяната в земеползването и предположенията за реакцията на 
обществото към този климат промени. При анализи, базирани на климатични сценарии, има 
два основни източника на несигурност при определяне на бъдещия климат: траекториите на 
бъдещите емисии на парникови газове и аерозоли, от една страна, и реакцията на глобалната 
климатична система на бъдещите емисии. 

Климатичните сценарии са основни инструменти за оценка на бъдещото развитие на 
речните басейни, но те често са недостатъчно разбрани и имат висока степен на научна 
несигурност. 

Тези климатични сценарии се използват главно за оценка на въздействието, което 
климатичните промени имат върху пчеларството и популациите на пчелите и са силно 
свързани с бъдещите концентрации на парникови газове. Последните данни показват, че CO2 
в атмосферата расте с високи темпове. 

Дейностите на човека са определени като източник със силно влияние върху парниковия 
ефект и това чрез отделяне на голямо количество парникови газове в атмосферата, като 
въглероден диоксид (CO2), метан (CH4) и др., Както и аерозоли, които водят до повишаване 
на температурата и по този начин нарушават глобалната климатична система. 

Регионалният подход, особено в басейна на Черно море, прогнозира, че изменението 
на климата ще доведе до засилен натиск върху водните ресурси, обусловен от растежа на 
населението и икономическото използване на земята, на фона на урбанизацията. 

Настоящите изследвания оценяват значително бъдещо увеличение на обема на 
валежите, дори ако се изчислява, че средните валежи ще намалят. Резултатът от тези промени 
значително увеличи риска от наводнения и създава реални предизвикателства пред 
обществото. 

Климатичните прогнози бяха направени за първи път, използвайки симулации на 
равновесие с концентрации на въглероден диоксид, свързани с всички останали парникови 
газове. Този сценарий предоставя изображение на действително удвояване на 
концентрациите на CO2 до 2040 г. и 4-кратно увеличение до около 2080 г. спрямо 
референтното ниво от 1990 г. 

Регионалните промени в басейна на Черно море прогнозират до 2030 г. затопляне от 
около 2 ° C през зимата и от 2 до 3 ° C през лятото. Моделите на тези сценарии за средно 
повишаване на температурата са направени, като се вземе предвид постепенното 
увеличаване на парниковите газове. 

Регионалните модели на повишаване на температурата и промяна на валежите 
обикновено са подобни на тези при симулация на равновесие. Очакваното въздействие на 
изменението на климата върху чувствителността към климата варира между 1,5 до 4,5 ° C през 
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1990 г. и 2100 г. В Черноморския басейн се изчислява, че нивата на морето ще се повишат с 
0,1 до 0,9 метра през този период. 

Общите модели на атмосферна циркулация остават основният източник на информация 
за регионалните промени в Черноморския басейн. Климатичните промени в 
Средиземноморието и Европа подкрепят прогнозираните регионални промени през 21 век. 
Смята се, че тези промени са повлияни от несигурността на климатичната чувствителност и 
траекториите на емисии. Средногодишните температури в Европа вероятно ще се повишат 
повече от средните за света. В зависимост от сезона, най-високото повишаване на 
температурата е вероятно да бъде в Северна Европа през зимата и в Средиземно море през 
лятото. Годишният брой на дъждовните дни е много вероятно да намалее в района на 
Средиземно море. Рискът от суша през лятото вероятно ще се увеличи в Централна Европа и 
Средиземноморието (Фигура 4.1, 4.2). Дебелината на снежния слой вероятно ще намалее в 
по-голямата част от Европа. 

 
Фиг. 4.1 Средногодишните валежи в Черноморския басейн 
Източник: Организация по прехрана и земеделие на ООН (FAO) 
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Фиг. 4.2 Средногодишните стойности на дневната температура в Черноморския басейн 
Източник: FAO 
 
За да се извършат екологичните оценки възможно най-изчерпателно, обикновено се 

прилагат мултивариантни техники и критерии. Предвид необходимостта от представяне на 
екологичната ситуация в целия басейн на Черно море, чрез анализ на климата, демографските 
промени и промените в земеползването, проучването ще започне чрез определяне на 
дългосрочните ключови процеси на промяна на земята със селскостопански и градски 
практики / жилищни трансформации. Работните процеси започват с проучване на примери за 
такива ситуации, разработени въз основа на широко достъпни и достъпни в световен мащаб 
бази с данни за подобряване на първоначалните резултати. 

Демографията е важна сила, която оказва пряко голямо въздействие върху 
използването на пространството. Демографските промени не са обусловени само от 
равнището на раждаемост и смъртност, но също така са свързани с процеса на миграция и 
урбанизация. В това отношение демографските данни трябва да отразяват очакваното 
увеличение или намаляване на общото население и населението в градовете / селските 
райони в Черноморския басейн. 

Перспективата на световното население Черноморският басейн показва колеблив 
прираст на население през последните пет десетилетия. От 1950 г. нарастването на 
населението е особено видимо в източните страни. 

В Източна Европа населението ще намалее до 2100 г. Сценарият съответства на средното 
и показва леко намаляване на населението между 2005 и 2100.  

 
4.2 Състоянието на екологичните ресурси в Черноморския регион 
 
След присъединяването на Румъния и България към ЕС, Черноморският регион по този 

начин се превърна в зона от специален интерес за Европейския съюз (ЕС) и това е така, защото 
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е важна транзитна зона за природни петролни и газови ресурси от Русия и Каспийско море. 
От друга страна, поради стратегическото си значение, тази област е обект на множество 
политически и военни конфликти, какъвто беше случаят в Украйна преди няколко години. 
Районът е покрит от две държави-членки на ЕС, Румъния и България, страна кандидатка 
(Турция) и включва Руската федерация, както и редица страни като Украйна, Грузия, Молдова, 
Армения и Азербайджан. 

Площта на водосбора на Черно море е много голяма, с обща площ от над 2 милиона 
км2, което е пет пъти площта на Черно море. Основните притоци са представени от най-
дългите и големи реки в Европа: Дунав и Днепър. 

Населението, живеещо в басейна на Черно море, е разпределено неравномерно: над 15 
милиона жители в столичния район на Истанбул; големи градове с над 1 милион жители 
Одеса (Украйна) и Самсун (Турция); 800 000 жители в Трабзон (Турция) и няколко по-малки 
града с по 300 000 - 450 000 жители: Констанца (Румъния), Сочи (Русия), Варна (България), 
Севастопол (Крим) и Новоросийск (Русия). 

Сложната черноморска екосистема е обект на интензивни изследвания. Следователно в 
резултат на това изследване беше установено, че интензивните антропогенни промени, 
внесени в екосистемата през последните 50 години, ясно са повлияли на нейната уязвимост. 
Съседните сухоземни екосистеми, свързани помежду си с приточни речни басейни, са били 
подложени на антропогенен натиск. Морските биоресурси в Черно море рязко са намалели 
поради прекомерен риболов до изчезване на много видове в резултат на неустойчиво 
развитие на крайбрежните райони и интензивен морски трафик. Басейнът на река Черно море 
в Кавказ, делтата на Дунав и Източните Карпати е под антропогенен натиск, който застрашава 
тяхното оцеляване. 

Водосборът на Черно море в Кавказ, делтата на Дунав и Източните Карпати е подложен 
на антропегенен натиск, който повишава оцеляването му. 

Правната рамка, която предлага възможност за сътрудничество за спасяването и 
опазването на тези уникални екосистеми в света, е представена от Черноморската конвенция 
(BSC). Тя предоставя рамка за регионално сътрудничество в областта на защитата от 
замърсяване. Конвенцията влезе в сила през 1994 г. и след присъединяването на Румъния и 
България към ЕС Черноморският басейн се превърна във фокусна точка на различни политики 
на ЕС, някои насочени към околната среда (защита на екосистемите, оценка на въздействието 
върху околната среда, достъп до информация за околната среда и др.), например, 
Интегрирано управление на крайбрежните зони (ICZM), Рамковата директива за морската 
стратегия (MSFD), Рамковата директива за водите (WFD), Директиви за местообитанията и 
птиците; и хоризонтални, като оценка на въздействието върху околната среда / стратегическа 
екологична оценка (EIA / SEA), достъп до информация за околната среда, контрол на 
опасностите от големи аварии, включващи опасни вещества (SEVESO). 

Основните трансгранични предизвикателства на Черноморския регион са свързани с: 
- промени в биоразнообразието / местообитанията, включително въвеждането на 

инвазивни видове; 
- еутрофикация / обогатяване на хранителни вещества; 
- промени в морските живи ресурси; 
- химическо замърсяване (включително нефт). 
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Водните ресурси, които захранват Черно море, са разпределени неравномерно (фигура 4.3).

 
Фиг. 4.3 Основните притоци на водосбора на Черно море 
Източник: FAO

 
Фиг. 4.4 Вторични реки в водосбора на Черно море 
Източник: FAO 
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Фиг. 4.5: Езера в водосбора на Черно море 
Източник: FAO 
 
И в Дунавския басейн, и в басейна на Днепър се изискват спешни мерки за опазване на 

околната среда; Румъния обяви цялата си територия за уязвима зона. По този начин тази 
декларация изисква всеки град с повече от 10 000 жители да развие усъвършенствана 
инфраструктура за пречистване на отпадъчни води, която да може да неутрализира 
хранителни вещества като азот и фосфор чрез биологични действия. Налягането, представено 
от замърсяването на водните ресурси, противодейства на антропогенните действия, 
представени от заустванията на пречистени и необработени отпадъчни води. Счита се обаче, 
че Румъния не рискува да намали наличността на водни ресурси между 2020 и 2050 г. 

Изменението на климата засяга и всички страни от Черноморския басейн и Румъния. 
Между 1988 г. и 2020 г. средногодишните температури са се увеличили с 0,5 ° C, което е много 
близо до средната глобална стойност от 0,6 ° C. Повечето от земните площи в Румъния са заети 
от земеделска земя (61,39%), следвани от залесени площи (28,35 %). 

Биоразнообразието на басейна на Черно море е едно от най-забележителните в Европа: 
- биосферният резерват на делтата на Дунав е най-спорен 
- домакин на над 300 вида птици, както и 45 вида сладководни риби в многобройните 

му езера и блата. 
Ако не се управлява правилно, това биологично разнообразие може да бъде засегнато 

от интензивно рибовъдство, лов, изграждане на канали и язовири и замърсяване. Делтата на 
Дунав има особено значение за биологичното разнообразие, превръщайки се в биосферен 
резерват. Румъния има 978 зони от национален интерес и 531 обекта Натура-2000. 

Морска и крайбрежна среда - Черно море: Румънската крайбрежна зона по Черно море 
има дължина от 244 км, което представлява 7,65% от националната граница. 

През 2012 г. е  идентифициран основния антропогеннен натиск по румънското 
крайбрежие във връзка с:  
- туризъм и отдих; 
- строежи в туристически райони; 
- разширяване и модернизиране на съществуващите туристически пристанища; 
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- пристанища и навигация; 
- риболов; 
- селско стопанство; 
- нефтохимическа промишленост. 
             В резултат на антропогенен натиск в различни форми, крайбрежната зона на Черно 
море сега е изправена пред значителни проблеми, включително унищожаване на 
местообитанията, крайбрежна ерозия, замърсяване на водите, изчерпване на природните 
ресурси и мащабна експлоатация на природните ресурси. 
 

4.3 Качеството на почвата в Черноморския басейн 
 
Черноморският регион е от особен интерес за Европейския съюз (ЕС) за транзита на нефт 

и газ от Русия и Каспийско море. Основните трансгранични предизвикателства на 
Черноморския регион са следните: 

• еутрофикация / обогатяване с хранителни вещества; 
• промени в живите морски ресурси; 
• химическо замърсяване (включително нефт); 
• промени в биологичното разнообразие / местообитания, включително въвеждането 

на чужди видове. 
Качеството на почвата в басейна на Черно море е под натиска на разрушителното 

действие на торове, пестициди и промишлени дейности (минно дело, стомана, енергетика и 
др.) 

 
Фиг. 4.6: Качеството на почвата в Черноморския басейн 
Източник: ФАО 
 
В сравнение с повечето държави-членки на ЕС, Румъния далеч не е достигнала нивото 

на насищане по отношение на потреблението на фитосанитарни продукти (като пестициди и 
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торове). По този начин средният разход на обработваема площ се намалява между 1999 и 
2012 г. от 1,18 кг активно вещество / ха на 0,70 кг активно вещество / ха. Общата тенденция е 
да се намали площта на земеделските земи в полза на други видове земеползване. По този 
начин от 1990 г. насам земеделските земи в Румъния са намалели с 133500 ха, което 
представлява приблизително 1% от общите земеделски земи. Горите покриват 
приблизително 27,4% от площта на Румъния или 6,5 милиона хектара. Те предлагат 
разнообразни продукти: дървен материал, мед и лечебни и ароматни растения, дивеч, риба, 
горски плодове, годни за консумация гъби, ракита за плетене на продукти, семена, разсад, 
смола. 

В зависимост от местните условия вълните и вълновите потоци или разяждат 
оригиналните скали в крайбрежната зона, като по този начин преместват брега на сушата, или 
го изграждат чрез натрупване на утайки по брега. Това води до стабилен контур и крайбрежен 
профил, показващ мобилен баланс сред ключовите фактори. Процесите с по-нисък профил и 
развитието на стабилна брегова линия обаче не могат да бъдат изследвани изолирано, тъй 
като цялата операция е силно зависима от човешките икономически дейности. 

Сред механизмите на антропогенна трансформация на физическите процеси в 
крайбрежната зона на Черно море можем да посочим следното: влиянието на 
хидротехническите конструкции върху крайбрежните процеси; влиянието на добива на 
полезни изкопаеми върху крайбрежната зона и крайбрежните екосистеми; последици от 
регламентите за оттока на реките. Анормалните зони на натрупване представляват много по-
сериозна опасност за бреговата стабилност. Конструкциите с паралелни пристанища имат 
дълго влияние както пряко, така и косвено върху развитието на големи участъци от брега 
(дълги 1-2 или 5-10 км и дори повече). За да се оцени технологичното въздействие на брега, 
трябва да се вземе предвид съотношението между дължината на инженерните конструкции 
и общата дължина на брега. Този коефициент има най-висока стойност на кавказкото 
Черноморие. 

Както се вижда от горните факти, крайбрежните и морските хидротехнически 
съоръжения могат да упражняват механично влияние върху динамиката на утайките и 
бреговия релеф. В резултат на сериозни нарушения в структурата на движещите се водни 
тела, развитието на цялата крайбрежна зона се промени. Типичната му характеристика е 
пропорционалното редуване на меки, лесно разрушими глинести скали и плътен пясъчник, 
добре устойчив на вълнова ерозия. Височината на скалата варира до 100 метра. Видът на 
еволюцията на брега може да бъде описан като изтриване на абразията. Вълновата ерозия 
отрязва основата на скалата и денудацията ерозира повърхността ѝ. 
878 / 5000 

Translation results 

До края на 19 век крайбрежните процеси протичаха без човешката намеса. По това време 

средната ширина на плажа достига 46 метра, достатъчна да потисне вълните. Тогава брегът 

беше в стадий на стабилно динамично равновесие, когато получените количества 

отпадъчен материал бяха приблизително равни на количествата на изтъркания чакъл. 

Активното икономическо развитие на Източното Черноморие започва в началото на ХХ век. 

По онова време чакълът, взет от плажовете, се използва при строителството на сгради, при 

изграждането на железопътни линии и пътища. Подобно широко разпространено 
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потребление на камъчета по плажовете и бреговете на реките е довело до рязко 

увеличаване на износването и нивото на измиване по крайбрежието и е причина за  

увеличаване на свлачищата. Това изисква известно разработване и прилагане на програми 

за защита на крайбрежието. 

 

4.4 Предприети действия и въпроси, свързани с деградацията на почвата / земята и 
опустиняването 

Деградацията на земята и опустиняването, породени от комбинирания ефект на 
редица фактори: изменение на климата, растеж на населението, лошо управление на земите, 
обезлесяване и др., се превърнаха във въпроси, представляващи интерес както на глобално 
ниво, така и на ЕС. 

В световен мащаб проблемите с почвите са разгледани в по-широкото понятие 
„деградация на земята“ в Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (UNCCD), заяви 
Европейската агенция за околната среда. 

Неутралността на деградацията на земите е една от целите на ООН за устойчиво 
развитие (Програма 2030), заедно с други цели като: продоволствена сигурност и човешко 
здраве, градско развитие, такива, свързани с намаляване на бедността, чистата вода, 
управлението на земите, климатичните промени и общото опазване на биологичното 
разнообразие. Целите за устойчиво развитие (ЦУР) бяха официално приети от държавните и 
правителствените ръководители на държавите-членки на ООН през 2015 г. в глобалния 
контекст на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. (Европейска комисия, околна среда, 
международни дейности). Цел 15.3 на ЦУР относно неутралността на деградацията на земята 
се ангажира „до 2030 г. за борба с опустиняването, възстановяване на деградирали земи и 
почви, включително земи, засегнати от опустиняване, суша и наводнения, и стремеж към 
неутрален свят на деградация на почвата“ (Европейска комисия, международни дейности). 
Счита се, че при постигането на много цели,  силната почва и почвата като цяло имат 
изключително важна роля. 

На конференцията „Почва и ЦУР: предизвикателства и необходимост от действия“ (25 
ноември 2019 г., Брюксел), Райнер Бариц (ЕИП) подчерта, че една от най-важните задачи е да 
се определи въздействието на деградацията на почвата, тъй като това ще допринесе за 
повишаване на осведомеността относно значението на почвите и земите ”. 

В допълнение към това, ЕС, заедно със своите партньори и международната общност, 
се справя с предизвикателствата на деградацията на земята и почвата. „Тематичната стратегия 
за почвата“ на Европейската комисия от 2006 г. подчертава необходимостта от защита на 
почвените функции като ключов елемент на устойчивото развитие. 

„ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ТЕМАТИЧНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОЧВАТА“ 
(Европейска комисия, Брюксел, 2006 г.) споменава идеята, че изменението на климата 
вероятно ще увеличи риска от заплахи поради няколко екстремни метеорологични явления, 
като наводнения и обилни валежи, със сериозни последици както за биоразнообразието на 
почвата, така и за адекватността и възможността за производство на определени култури. 

Конвенция на ООН за борба с опустиняването (UNCCD) и няколко държави-членки на 
ЕС се обявиха за засегнати от опустиняването съгласно тази конвенция. 
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С повишаване на средните температури сушите се засилват и опустиняването се 
увеличава. 

Наскоро на конференцията „Почва и ЦУР: предизвикателства и необходимост от 
действия“ (25 ноември 2019 г., Брюксел) Уин Оуен (Европейска сметна палата) подчерта 
редица проблеми чрез карти, представени за опустиняването, включително: 

- съществуването на „неблагоприятни тенденции, особено в района на Средиземно 
море, само през последните 10 години, с риск от увеличаване на опустиняването, особено в 
Испания, Португалия, Румъния, България, Малта и Кипър“; 

- "в Румъния площта, застрашена от опустиняване, представлява 30% от общата площ 
на страната" 

- "картите са много притеснителни и предават страхотно усещане за спешност." 
- "необходимостта Комисията на ЕС да оцени адекватността на настоящата правна 

рамка относно устойчивата почва и опустиняването, които са все по-неотложни въпроси". 
Освен 2-те държави в Черноморския басейн - Румъния и България, членове на ЕС - 

останалите страни извън ЕС ще бъдат засегнати и от това явление. Ефектите се усещат в 
европейската част на Турция (под влиянието на средиземноморския климат), южната част на 
Република Молдова и Украйна. 

Тъй като почвата, заедно със съседната атмосфера, е среда за развитие на растения, 
включително медоносни, опустиняването засяга пчеларството. 

При сегашните условия, ако не се предприемат драстични мерки за борба с 
опустиняването, естественият производствен потенциал на почвите ще бъде поставен под 
въпрос, особено след като нивото на естественото плодородие варира от един вид на 
почвата и дори в рамките на същия тип, от една географска единица към друга. 

Проявата на това плодородие в земеделската реколта зависи от 2 компонента, които 
са интеркондиционирани и се определят климатично, съответно вътрешен компонент на 
почвата, който обобщава всички елементи на плодородието и определя производствения 
потенциал и относителния компонент, т.е. благоприятността от този потенциал за различни 
категории растения. 

Повишаването на температурите и засилването на сушите ще окажат силно 
въздействие върху горските и селскостопанските почви, особено тъй като последните така или 
иначе са подтикнати от промени, генерирани от продължителността на употреба, 
интензивността на културата, вида на културата, приложената агротехника и др. 

 
4.5 Тенденции и еволюции на пазара на фитофармацевтични продукти 
 
През 1960 г. индустрията за растителна защита е на стойност по-малко от 10 милиарда долара 
и има около 100 активни съставки на разположение на фермерите. Днес индустрията се 
оценява на над 50 милиарда щатски долара и има около 600 активни съставки на 
разположение на фермерите по целия свят (Фигура 4.7). 
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Фигура 4.7: Общ брой активни съставки, достъпни за фермерите по целия свят 
Източник: FAO 

 
През 1960 г. на пазара имаше 15 групи химикали, днес има повече от 40 различни 

групи. Новите химически групи често носят нови начини на действие, които са важни за 
решаването на проблеми с устойчивостта, независимо дали са инсектициди, фунгициди или 
хербициди. Въпреки че процентът на одобрение на новите продукти е намалял през 
последните години (Фигура 3.8), инвестициите остават високи и индустрията успява да 
поддържа прилично ниво на продуктови иновации, заедно с други разработки като 
интегрирани културни решения, технологии за използване и прецизно земеделие . Това 
отразява непрекъснато високото ниво на инвестиции в научноизследователска и развойна 
дейност в сравнение с други сектори, като големите компании инвестират 7% -10% от 
годишните си продажби през последните 50 години (Phillips McDougall AgriService).  

 

 
Фигура 4.8: Брой нови активни съставки, въведени в продължение на десетилетие: 1950-те 
години до наши дни Източник: FAO 
 
За да бъдат в крак с новите разпоредби за безопасност, през годините много продукти бяха 
изтеглени от пазара, или в резултат на забраната, или защото не бяха подкрепени по време 
на регистрация на процеса. Например EPA има списък с над 60 активни съставки, които вече 
не се предлагат в Съединените щати. Ефектът, който е оказал върху използването на продукти 
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в САЩ, се илюстрира чрез сравняване на 10-те най-популярни продукта, използвани за 
основните американски култури през 1968 г., с тези, използвани през 2018 г. (Таблица 3.1). 
 
Таблица No. 4.1 
Най-използваните фитофармацевтици са 

1968 2018 

Атразин                                                                                      Глифозат 
Токсафен (забранен)                                                              Метолахлор 
ДДТ (забранен)                                                                        Пираклостробин 
2,4-D                                                                                            Мезотрион 
Метилпаратион (забранен)                                                  Тиаметоксам 
Алдрин (забранен)                                                                  Ацетохлор 
Трифлуралин                                                                            Азоксистробин 
Пропахлор                                                                                 Атразин 
Диносеб (забранен)                                                                Абамектин 
Хлорамбен (забранен)                                                           Клотианидин 

Източник: FAO 
 

ДДТ е забранен като селскостопански и битов пестицид, но препаратът все още е 
разрешен в някои страни, когато е локален, и алтернативи на достъпни цени не са налични. 

В ЕС промените в регулаторния режим наложиха по-строги изисквания за 
предоставянето на данни, въвеждането на критерии за намаляване на опасностите и 
прилагането на сложни процедури за техническо ръководство за оценка на риска, водещи до 
регистрация на по-малко нови активни вещества. 

Много от продуктите, които вече са на пазара, е малко вероятно да отговарят на новите 
изисквани стандарти. Процесът на пререгистрация в ЕС, който се проведе в съответствие с 
Директива 91/414 от 1991 г., доведе до премахването на повече от половината от търговски 
активните съставки за защита на културите (293 от 499). 

Степента на въвеждане на биологични продукти се е увеличила значително от 1960 г. 
(Фигура 4.9). Между 1960 и 1990 г. средно по три нови биологични продукта се представят на 
световния пазар всяка година. Между 1990 и 2016 г. всяка година се въвеждат средно 11 нови 
биологични вещества. През последните 20 години скоростта на въвеждане на нови 
биологични продукти често надвишава тази на конвенционалните продукти и тенденцията 
изглежда продължава. Що се отнася до патентната дейност, 2017 г. беше първата година, в 
която имаше повече патенти за органични пестициди, отколкото конвенционалните продукти 
за защита на растенията: 173 спрямо 117. 
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Фигура 4.9: Годишно въвеждане на нови органични и конвенционални продукти 
Източник: FAO 
 
Таблица 4.2: Ръст на пазара на биопестициди в сравнение с общите продажби на растителна 
защита 

Година Продажби на 
биопестициди, 

милиона $ 

Общи продажби на 
продукти за 

растителна защита, 
милиона $ 

Пазар на 
биопестициди, % 

1993    100           24307   0.4% 
1999    250           29227   0.9% 
2005    500           32814   1.5% 
2009    1000           40147   2.5% 
2012    500           52617   2.9% 
2014    2000           59930   3.3% 
2016    3000           53582   5.6% 

 
Източник: FAO 
 
Въпреки големия си потенциал и скорошния бърз растеж, органичният пазар остава 
относително малък, с обща стойност по-малка от 10% от общия пазар на продукти за 
растителна защита. В допълнение, средните годишни продажби за биологичен продукт са 10 
милиона долара, в сравнение със средно 75 милиона долара за конвенционален продукт за 
защита на растенията. За да продължи да расте секторът, биологичните продукти ще трябва 
да доказват своята ефективност в продължение на много години напред и в голям мащаб. 
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Предоставянето на собствени материали на партньорите по проекта представляваше 
източници на информация / насоки при разработването на ръководството. За това бихме 
искали да благодарим на нашите партньори: 
 
- Агенцията за икономическо развитие, Варна - България 
- Агенцията за развитие на Черно море Изток - Турция 
- Бизнес център Cahul 
- Регионалната търговско-промишлена камара, Николаев - Украйна 
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