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Опазване на растителното разнообразие и ресурси
 Конвенция за биологичното разнообразие;

 Стратегически план за биоразнообразието (2011-2020);
 Глобална стратегия за опазване на растенията (2011-2020);
 Протокол от Нагоя (в сила 12.10.2014);
 Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за
действие (2019)
 Директива 2008/62/EC и Директива 2009/145/EC за опазване на местните видове
и сортове културни растения;
 Регулация № 1305/2013 за агроекологичните мерни в ПРСР (2014-2020);

 Национално законодателство за опазване на биоразнообразието, включително
управление на мрежата НАТУРА 2000;
•

Севилска стратегия за биосферните резервати.

Отвъд семенните банки
 Местни форми/популации – моментно състояние, поддържане на
ресурсите в местните общности, внасяне и отглеждане на чужди
генотипове;
 Ерозия на ресурсите и знанието – загуба на връзка с региона на
произход и загуба на ползите за местните общности;
 Авторски и сродни права на стари сортове, разработени на база местни
популации;
 Значение на агроекологичните мерки за подпомагане – възможности
за физически лица и организации с нематериален интерес;
 Промоция на българските растителни генетични ресурси – търговци,
шеф-готвачи, потребители.

Градината – място на биокултурно разнообразие и
интердисциплинарно пресичане
2017 -2020 – интердисциплинарно етноботаническо-антропологично (биокултурно)
проучване на:
 Съвременно състояние на растителното разнообразие в домашни градини в малки
населени места и на произвежданите продукти;
 Профил и мащаб на фермерите и производителите, използващи традиционни
методи/рецепти.
Разширяване на знанието за растителното разнообразие за подобряване изпълнението на
целите на Глобалната стратегия за опазване на растенията, Протокола от Нагоя, ЕС и
национални стратегии.
Територия и методология
 Над 30 села и малки градове в 8 области;
 Инвентаризация на растителното разнообразие в домашните градини, полуструктурирани интервюта със собственици/ползватели на място и по време на културни
събития, свързани с растителното разнообразие;
 Споделяне и обратна връзка към местните заинтересовани страни.

‚Градините‘ в България

Домашна градина в Любимец, 2017

Домашна градина в Йоаким Груево, 2019

 Размер на градината – 10-12000 m2, в
зависимост от терена и начина на
колективизация преди 1989г.
 Преобладаващо
ползване
на
традиционни подходи, адаптиране на
механизация за малки мащаби;
 Честа зависимост на поливането от
ползване на питейна вода;
 Целогодишна и/или сезонна прехрана,
търсене на
храна с произход,
реализация на пазара;
 Производство на посадъчен материал за
собствени нужди и/или за продажба;
 Липса на знания за/Прекомерна
употреба на пестициди и хербициди;
 Биологична идентичност – „мои“ и
местни сортове/форми.

Градинско растително разнообразие в България –
продоволствие и удоволствие
Лечебни и
ароматни; 4%

Хранителни;
42%
Подправки;
9%

 Богато разнообразие от бобови,
зеленчуци, овощни, лози,
декоративни, житни (само
царевица);

 Хранителните растения
Фуражни; 1% преобладават като площ (42% от
тексоните), а като видово
разнообразие доминират
декоративните (44%);

Декоративн
и; 44%

Растителни таксони отглеждани и/или
полудиви в градините

 Над 30 вида лечебни и ароматни
растения. Лечебните растения се
отглеждат като застраховка при
невъзможност за достъп до лекар
или лекарства;
 Полски култури в градината –
застаряване на населението,
необходимост от ограничени
количества (малобройни
домакинства).

Предамерикански бобови и традиционни
маслодайни култури
 Vigna unguiculata (L.) Walp.
 Lathyrus sativus L.
 Vicia faba L.

 Phaseolus vulgaris L.
 Cicer arietinum L.
 Sesamum indicum L.
Домашна градина в Орешино, 2018
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Бизнес потенциал на местните форми, културна
стойност, имидж на мястото

c
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Много висока чувствителност>>>>> Много слаба чувствителност

Региони, чувствителни на климатични промени: a – климатични условия 1961-1990, b
– 2020 (реалистичен сценарий), c – 2050 (песимистичен сценарий); d, e, f – 2080
(оптимистичен, реалистичен, песимистичен сценарий)
Източник: МЗХГ, 2011

Диви и полудиви растения
 Традиционни практики за събиране на лечебни и ароматни растения,
горски плодове, гъби – създаване на добавена стойност в местните
общности, отлив от сектора
 Използване на хранителни растения, събирани и/или оставяни в
границите на градината (зелета)

 Необходимост от завръщане на ботаниката и агрономията в
образователните програми за ученици

Диви и полудиви растения
 Връзка с актуалните цели
за развитие на
биоикономика, екосъобразно земеделие;

Таксон

Див/Култивиран

 Валоризация – добавена
стойност чрез
преработка, туризъм;

Allium cepa L.
Anchusa sp.
Atriplex hortensis L.
Beta vulgaris var. cicla L.
Calepina irregularis (Asso) Thell.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cardamine hirsuta L.
Chenopodium album L.
Papaver dubium L.
Papaver rhoeas L.
Portulaca oleracea L.
Ranunculus arvensis L.
Rumex patientia L.
Stellaria media (L.) Vill.
Urtica dioica L.

 Предотвратяване на
интоксикации – влияние
на модерни течения в
природолечението.

Традиционно събирани/отглеждане на
хранителни
растения – познаване и оценка, значение за
здравословната диета.

 Устойчиво ползване на
ресурсите, избягване на
унищожаване на
находища на застрашени
видове (особено важно
за лечебни растения);
 Културна значимост;

Култивиран
Див
Полу-култивиран
Култивиран
Див
Див
Див
Див
Див
Див
Див
Див
Див/ полукултивиран
Див
Див/ полукултивиран

Растителни генетични ресурси в Западни Родопи
 Мюсюлмански общности – знанието и
традициите се съхраняват в
семействата
 Добре запазени местни разновидности
(царевица, фасул, зеленчуци, тютюн,
декоративни растения) и традиции,
свързани с тяхното отглеждане и
преработка
 Съхраняване и размяна на семена в
рамките на общността.
 Водеща роля на жените при
съхраняването на семената.
 Хранителната независимост се
гарантира от домашната градина –
„Видях тези чушки в Лидл и сега си ги
оглеждам“.

Местни културни растения
от Горнотракийската низина
 Куртово Конаре Фест – популяризиране на
отглеждани в района плодове и зеленчуци;
запазване на местното знание; модели за
микробизнес;
 Местни общности и външни актьори –
преосмисляне на ценността на
съществуващите генетични ресурси –
Съкровищницата на вкусове на Slow Food;

 Хранителното разнообразие като част от
местното културно наследство;
 Градини – комерсиализация в различна
степен и производство на семена;
 Европейски схеми за качество –
производителите трудно се сдружават и
обединяват около обща стратегия;
 Климатични промени и нови вредители –
изоставяне на местните популации, които
са и нископродуктивни.

Обобщение
 Етноботанически знания за растителни видове и сортове – постепенно
ограничаване на местното знание и прекъсване предаването на
знание между поколенията;
 Ефекти на глобализацията - „съвременно” знание и сортове;
 Различаване и оценка на „местни“ и „български“ растителни
генетични ресурси – различни очаквания и предпочитания от/към
собствените и закупените материали; смесване на понятията за
произход и територия/място на отглеждане;
 Местното растително разнообразие са осъзната част от местната
идентичност (обект на преработка, туристически продукт или др.) или
пък е забравено/пренебрегнато заедно свързаното експертно знание;
 Бизнес потенциал на местните растителни ресурси – от
двора/градината към предприемачеството (разработване и
предлагане на продукти „с лице“, свързани с мястото, част от
туристически атракции).

Благодаря за вниманието!
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