
Едно ново находище на пърнар (Quercus coccifera L.) в България    139       
Historia naturalis bulgarica, 20: 139-142, 2012

Едно ново находище на пърнар (Quercus coccifera L.) в България

Марио Лангуров, асен Игнатов, тодор БаЛтаджИЕв

Лангуров M., Игнатов A., БаЛтаджИЕв T. 2012. Едно ново находище на пърнар 
(Quercus coccifera L.) в България. – Historia naturalis bulgarica, 20: 139-142.
Abstract. A new locality of  Kermes oak (Quercus coccifera L.) in Alibotoush (Slavyanka) Mountian, 
Bulgaria, is reported and briefly described. A review of  all Kermes oak localities in Bulgaria is 
provided, with a bibliography of  Kermes oak and its communities in the country.
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При проучване фауната на алиботуш (Славянка) планина през месец март 2008 
година попаднахме на един индивид от пърнар. находището се намира в местността 
Шавара (недалеч от разклона за м. Извора) на склон с южно изложение и надморска 
височина 770 m. Координатите са N 41o25’18.0”, E 23o32’53.9” и UTM-grid 34TGL18. 
дървото е с височина около 3.5 m, като от основата излизат два ствола с приблизителна 
дебелина 12 cm (Фиг. 1, 2). Плодоноси обилно. расте в близост до билна заравненост 
в съобщество от Juniperus oxycedrus, единични Quercus pubescens и Cistus incanus на песъклива 
и силно камениста подлога. Пърнарът е известен у нас с компактни съобщества от 
Струмската долина (между с.с. Микрево и Каменица, FM71, FM81), долината на 
Калиманска река и хълма Свети Илия (докъм вр. дрена) над с. Калиманци, местността 
Пéщери между с.с. Петрово и Калиманци (всички те попадащи в GL09) и единични 
индивиди край с.с. Кулата (FL98), ново Ходжово (GL08), голешово (два екземпляра в 
местн. Пъзлак и Черешар, GL19) и гърмен (GM30; изгорял според сведения на местни 
жители). две дървета са посадени край с. Каялоба (Източни родопи, LF48), като са 
дали подраст в района (СтанЕв, 1992), а също и при с. голям девесил (LF87). у 
нас расте между 100 м. и 550 м. надм. вис., като на най-голяма надморска височина 
са екземплярите край с. голешово – между 740 и 800 м (Фиг. 3). Извън България се 
среща в Средиземноморието. Пърнарът е терциерен реликт и най-типичния у нас 
средиземноморски флорен елемент, включен в Червения списък на висшите растения 
в България в категорията “Застрашен” (PEEV & TSONEVA, 2009).

За самият пърнар (Quercus coccifera L.) и за флората в съобществата му има данни в работата 
на вЕЛЧЕв И ваСИЛЕв (1982), както отчасти и в някои по-стари работи (Стоянов, 
1925, 1933, 1941; КИтанов, 1941; СтЕФанов, 1943; Стоянов И аХтаров, 1955; 
вЕЛЧЕв И БондЕв, 1961; ганЧЕв И БондЕв, 1966; KUzMANOV, 1969).
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Фиг. 1. новооткритият индивид (общ изглед)

Фиг. 2. новооткритият  
индивид (детайл – клонка  
с листа)
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(Summar y)

A new locality of Kermes oak (Quercus coccifera L.) in Bulgaria is reported and briefly 
described. The locality is situated at the foot slopes of Alibotoush (Slavyanka) Mountain. A 
review of all Kermes oak localities in Bulgaria is provided, illustrated with a UTM-map. The 
article contains a bibliography of Kermes oak and its communities in the country.


