
 
Растения 

 
Elodea nuttallii (Planch) H. St. John 

Нуталиева водна чума 
 

 
          Снимка: Вл. Владимиров 

 
 
Произход (Континент): Северна Америка. 
 
Първо въвеждане, статус и разпространение в България: В България е 
установен за първи път през 2002 г. Разпространен е в следните флористични 
райони: Черноморско крайбрежие (Южно), Североизточна България, Дунавска 
равнина, Предбалкан, Стара планина (Западна), Софийски район, Витошки район, 
Знеполски район, Западни гранични планини, Струмска долина (Северна), Родопи 
(Западни), Тракийска низина, докъм 1200 м надм. в. 
 
Състояние в района на Панчаревското езеро: Натурализиран. 
 
Пътища на въвеждане в района на Панчаревското езеро (ако са известни): 
Неизвестни. 
 
Наблюдения: Расте в неподвижни или бавно течащи, еутрофизирани водоеми, 
обикновено в съобщества, бедни на други макрофити. Не понася засушаване. 
Презимува под леда с голям брой зимни пъпки. Разпространява се много бързо, 
благодарение на възможността си за вегетативно размножаване. Части от 
растенията се пренасят чрез водните течения и чрез водни птици, главно гъски и 
лебеди, както и от човека с лодки, риболовни принадлежности и др. 
  



 
 
 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
Айлант, китайски ясен 

 

 
          Снимка: Вл. Владимиров 

 
 
Произход (Континент): Източна Азия. 
 
Първо въвеждане, статус и разпространение в България: В България е 
пренесен през втората половина на XIX в. с цел отглеждане. Разпространен е в 
цялата страна докъм 1800 м надм. в. 
 
Състояние в района на Панчаревското езеро: Натурализиран. 
 
Пътища на въвеждане в района на Панчаревското езеро (ако са известни): 
Най-вероятно естествено разпространение чрез семена, пренесени с помощта на 
вятъра от съседни територии. 
 
Наблюдения: Предпочита рохки, дълбоки почви, но расте добре и на скалисти и 
бедни почви. Не понася преовлажнени и заблатени почви. Сухоустойчив вид, 
светлолюбив, но понася и известно засенчване, ветроустойчив. Устойчив на силно 
въздушно замърсяване. Отличава се с бърз растеж. 
 
  



 
 
 

Opuntia engelmannii Engelm. 
Енгелманова опунция 

 

 
          Снимка: Вл. Владимиров 

 
 
Произход (Континент): Северна Америка. 
 
Първо въвеждане, статус и разпространение в България: Съобщен за първи 
път за България през 2019 г. Разпространен е в два флористични района: 
Черноморско крайбрежие (Южно) и Средна гора (Западна – Лозенска планина). 
 
Състояние в района на Панчаревското езеро: Натурализиран. 
 
Пътища на въвеждане в района на Панчаревското езеро (ако са известни): 
Най-вероятно умишлено засаден в района от природолюбители. 
 
Наблюдения: Расте на плитки, каменисти почви върху склон с голям наклон и 
югозападно изложение. В находището на Лозенска планина се среща заедно с два 
други вида Opuntia – O. fragilis и O. humifusa. 
 
  



 
 
 

Opuntia fragilis (Nutt.) Haw. 
Крехка опунция 

 

 
          Снимка: Вл. Владимиров 

 
 
Произход (Континент): Северна Америка. 
 
Първо въвеждане, статус и разпространение в България: Съобщен за първи 
път за България през 2019 г. Разпространен е единствено във флористичен район 
Средна гора (Западна – Лозенска планина). 
 
Състояние в района на Панчаревското езеро: Натурализиран. 
 
Пътища на въвеждане в района на Панчаревското езеро (ако са известни): 
Най-вероятно умишлено засаден в района от природолюбители. 
 
Наблюдения: Расте на плитки, каменисти почви върху склон с голям наклон и 
югозападно изложение. Среща се заедно с два други вида Opuntia – O. 
engelmannii и O. humifusa. 
 
 
  



 
 
 

Opuntia humifusa (Raf.) Raf. 
Обикновена опунция 

 

 
          Снимка: Вл. Владимиров 

 
 
Произход (Континент): Централна Америка и източните части на Северна 
Америка. 
 
Първо въвеждане, статус и разпространение в България: В България видът е 
пренесен съзнателно през тридесетте години на XX в. с цел отглеждане като 
декоративно растение. Разпространен е в следните флористични райони: 
Черноморско крайбрежие, Предбалкан (Източен), Струмска долина, Пирин 
(Южен), Средна гора (Западна – Лозенска планина), Родопи (Средни), Тракийска 
низина, Тунджанска хълмиста равнина, докъм 700 м надм. в. 
 
Състояние в района на Панчаревското езеро: Натурализиран. 
 
Пътища на въвеждане в района на Панчаревското езеро (ако са известни): 
Най-вероятно умишлено засаден в района от природолюбители. 
 
Наблюдения: Расте на плитки, каменисти почви върху склон с голям наклон и 
югозападно изложение. В находището в Лозенска планина се среща заедно с два 
други вида Opuntia – O. engelmannii и O. fragilis. 
  



 
 
 

Platycladus orientalis (L.) Franco 
Източна туя 

 

 
          Снимка: Вл. Владимиров 

 
 
Произход (Континент): Северните части на Източна Азия. 
 
Първо въвеждане, статус и разпространение в България: В България е 
съобщен за първи път като подивяло растение през 2012 г., но се отглежда като 
декоративно растение от значително по-рано. Разпространен е в следните 
флористични райони: Североизточна България, Предбалкан (Западен), Средна 
гора (Западна – Лозенска планина). 
 
Състояние в района на Панчаревското езеро: Натурализиран. 
 
Пътища на въвеждане в района на Панчаревското езеро (ако са известни): 
Най-вероятно първоначално е засаден в района като декоративно растение, след 
което видът се е саморазпространил чрез семенно размножаване. 
 
Наблюдения: Расте на скалисти и каменисти места по склонове. Отглежда се на 
много места в страната като декоративно растение, поради което има вероятност 
за появата и на други саморазпространили се популации в естествени и 
полуестествени местообитания.  



 
 

Robinia pseudoacacia 
Салкъм 

 

 
 

          Снимка: Вл. Владимиров 
 
Произход (Континент): Северна Америка. 
 
Първо въвеждане, статус и разпространение в България: В България е 
пренесен вероятно още в средата на XIX в. с цел отглеждане. Разпространен е в 
цялата страна докъм 1000 м надм. в. 
 
Състояние в района на Панчаревското езеро: Натурализиран. 
 
Пътища на въвеждане в района на Панчаревското езеро (ако са известни): 
Най-вероятно първоначално е засаден в района като декоративно растение, след 
което видът се е саморазпространил чрез семенно размножаване. 
 
Наблюдения: Расте на всякакъв тип почви без заблатени. Сухоустойчив вид, 
светлолюбив, но понася и известно засенчване, ветроустойчив. Устойчив на силно 
въздушно замърсяване. В симбионтни отношения е с азот-фиксиращи 
микроорганизми, притежава способност да фиксира атмосферния азот, поради 
което може да расте и на много бедни почви. 
 
 
Автор: Владимир Владимиров 


