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3 Обучителна единица 3 Въвеждане на защитени и застрашени 

медицински растения за култивиране - въздействие върху биологичното 

разнообразие 

 

 Резюме 

Обучителна единица 3 засяга включването на защитени и застрашени растения при култивиране на 

МР и тяхното въздействие върху биологичното разнообразие. Обсъжда се влиянието на лошите 

култивационни практики върху продукцията и добива на МР, както и отглеждането им в земеделски 

стопанства и частни земи. Представени са основните предизвикателства при защита на ценните 

лечебни растения и динамичното запазване на застрашените видове МР чрез органично 

производство.  

• Очаквани резултати от обучението 

До края на курса, обучаваният трябва да придобие: 

1.Знания, разбиране и професионални умения: 

1.1. Да обсъжда разликата между диви и култивирани растения, предимства и недостатъци. 

1.2. Да обяснява различните методи за органично култивиране и съхранение на лечебни 

растения. 

1.2. Да оценява основните предизвикателства при защитаването на ценни. 

2. Общи и трансферни умения: 

2.1. Планиране на изследователска задача. 

2.2. Да работи самостоятелно или с минимални напътствия, където е уместно. 

2.3. Да работи в екип с минимални напътствия, където е уместно. 

2.4. Да покаже добри писмени и устни комуникационни умения. 

2.5. Да демонстрира компютърна грамотност. 

2.6. Да извършва онлайн (компютърно) търсене, за да развива умения в областта на 

информационните технологии, за да извлича информация от различни източници. 

  



3.1 Въведение 

Лечебните растения са полезни природни ресурси, чиято прекомерна експлоатация може да 

причини недостиг на различни билки и да ограничи развитието на някои видове в природата. За да 

се отговори на нарастващото търсене на тези растения, става изключително важно да се запазят 

гореспоменатите видове или чрез широко мащабно отглеждане или чрез мерки за опазване на 

горите за тяхната устойчива употреба. Акцентът трябва да бъде насочен върху отглеждането на 

медицинските растения като редовни култури, вместо да се събират от дивата природа, за да се 

гарантира ботаническата идентичност, генетичното подобрение, качеството и непрекъснатостта на 

доставките. 

3.2 Диви или култивирани растения 

С началото на организираното земеделие, интересът към лечебната ефикасност на дивите растения  

намалява или липсва с тяхното култивиране. Въпросът за дивите или култивираните изглежда 

толкова стар, колкото самото селско стопанство. На теория, отглеждането на диви растителни 

видове е свързано с намаляването на генния басейн, понякога драстично. Всъщност, в зависимост 

от начина на възпроизводство на растенията и броя на индивидите, произведени по време на 

оригиналната селекция от дивата природа, способността на растението да се адаптира към 

изменението на условията и да издържа на здравословен начин може да бъде компрометирана. 

Биологичното разнообразие също може да бъде засегнато и може да повлияе на качеството на 

растенията. Като цяло дивата екосистема се използва като модел за установяване на 

селскостопански условия. По-голямата част от конвенционалните селскостопански практики 

намаляват броя и разновидностите на почвените микроорганизми. Тъй като храненето на 

растенията зависи силно от метаболитните странични продукти на милиони други микроорганизми, 

живеещи в тази среда, намаляването на биологичното разнообразие на микрофлората в околната 

среда ще повлияе на здравето на растенията. 

3.3 Влияние на лошите практики за култивиране 

Проблемът "див или култивиран" се развива много дълбоко и задължава да се промени 

възприемането на връзката с природата. В случая активността на човешкото население е повлияла 

на дивите местообитания, много лечебни растения са станали рядко срещани или застрашени и 

много хора считат отглеждането на лечебни растения за екологичен проблем.  

По време на развитието на този процес на култивиране е въведен спектър от практики - от пред-

селскостопанското събиране до високотехнологичното индустриално селско стопанство. По време 

на този процес биологичното разнообразие в селскостопанската екосистема не съответства на 

степента на индустриализация. Ако дадена култура притежава минимално генетично разнообразие, 

тя лесно може да бъде унищожена от един вид хищник. 

Тенденцията на хората да правят печалба и по този начин да пренебрегват природните принципи, 

за да спестят труд, работи срещу хората в дългосрочен план. Всички тези практики, посветени на 

бързата печалба в промишленото селско стопанство, не са разумни. Това са размножаване на чисти 



породи и монокултури, системно премахване на (микро) организми, дължащи се на използването 

на неестествени торове, хербициди и фунгициди; генното инженерство и т.н. Освен това сливането 

на предприятия за производство на семена е причинило непрекъсната загуба на биоразнообразие 

през миналия век. За да се поправят тези щети е необходимо да се научат естествените изисквания 

за отглеждане на растения. Това предизвикателство включва ново съзнание и уважение към 

природните процеси и може да се осъществи чрез осъществяване на научен напредък. 

3.4 Отглеждане на МР в търговски земеделски земи и частна земя 

Отглеждането на МР в общините е добре утвърдено. Съществува и добра експертиза в областта на 

преработката и маркетинга. Осигурен е лесен достъп до ресурси, както и до международни и 

традиционни пазари. Освен това силната природа на някои от тези култури като тест за 

климатичните условия допринася за положителния доход от тези дейности. Въпреки това, 

отглеждането на МР върху търговски земеделски земи не е толкова голямо, колкото е необходимо. 

Търсенето на лечебни растения е голямо и се увеличава с бързи темпове. Предоставянето на такъв 

растителен материал не е достатъчен, колкото се изисква от фармацевтичната промишленост. 

Доставката не е адекватна и се счита, че полезен подход за разширяване и укрепване на това 

предлагане е да се осигури култивиране на лечебни култури на частна земя. Освен това, много 

фармацевтични компании започват да контактуват директно с култиваторите, като предоставят 

материал за засаждане и ноу-хау. 

Отглеждането на лечебни растения от земеделските производители на частна земя се счита за 

полезно в много региони, тъй като води до увеличаване както на доходите, така и на заетостта. 

Процесът на отглеждане се извършва за местни растителни видове, както и за напълно нови култури 

за тези региони. 

Различни казуси с фермери и производители посочиха важни фактори, които оправдават 

отглеждането на медицински култури в търговски мащаб. Най-важните са следните: 

• Забележителен обхват на изискванията и стабилно икономическо прогнозиране за 

нарастващите изисквания; 

• Добре вградени агротехнически практики; 

• По-добър относителен доход за фермерите от отглеждането на МР в сравнение с други 

култури; 

• По-добро производство в отглеждането на МР в сравнение с други култури, тъй като 

отглеждането на първите изисква по-малко ресурси и е сравнително лесно; 

• MP осигуряват гарантирани пазари и цени; 

• MP генерират по-голяма заетост от сезонните култури; обаче специфичните инвестиции 

често са от съществено значение за стартиране на производството, а възвръщаемостта на 

инвестициите е по-малко предвидима. 



Очевидно е, че отглеждането на МР както в земеделски стопанства, така и на частна земя е 

необходимо, за да се покрие предоставянето на качествени суровини за промишлеността, от една 

страна, и запазването на идентичността на видовете, от друга. Производителите на MP и 

преработвателите се съгласяват, че съществуват маркетингови възможности, но има много 

проблеми, които трябва да бъдат решени, и очевидно е необходима по-голяма правителствена 

подкрепа. Основните проблеми са: 

• Липса на специализирани машини, произведени в търговската мрежа; 

• Липса на подходящи съоръжения за съхранение и сушене; 

• Липсата на търговски налични семена от висококачествени сортове (с висок добив); 

• Липса на знания за специфичното управление на културите (особено изискванията за торове); 

• Липса на одобрени хербициди / пестициди и техники за прибиране на реколтата; 

• Търговските проблеми понякога превъзхождат осъществимостта на проектите за 

отглеждане поради маркетингови причини. 

3.5 Методи за консервиране 

Използват се различни методи за избягване на потенциалната опасност и съществуващите заплахи 

за видовете МР. Това са техники за консервация in situ и ex situ. Методът на опазване се определя 

от биологичните особености на вида и източниците на суровина. Според източника на суровините 

видовете МР са разделени на три групи: достатъчни, ограничени и недостатъчни. 

• Видовете с достатъчно източници на суровини се експлоатират като обикновени видове. 

• Широко разпространените видове се характеризират с голямо фенотипно разнообразие, но 

с ограничени източници на суровини. Дивите популации от тези видове не са застрашени в 

техните естествени местообитания. Независимо от това, са консервирани проби от тяхното 

разнообразие, за да се осигури тяхното по-нататъшно използване при размножаване. 

• Видовете с ниски източници на суровини и тясна екологична адаптация трудно се въвеждат 

в отглеждането. Тази група видове включва редки и застрашени растения.   

3.6 Предизвикателства в опазването на лечебните растения 

3.6.1 Подобряване на опазването на медицинските растения чрез селското стопанство 

Индустриалното земеделие се разпространи интензивно през 20-ти век и следователно промени 

разбирането в естествения политически контекст. Развитието на екологията през втората половина 

на 20-ти век допринесе за променящите се възгледи на хората за природата. Работата на 

екологичните учени и създадените иноватори в екологичното земеделие предлага редица 

практики, известни като природосъобразно земеделие. 



Специално внимание бе отделено на отглеждането на многогодишни растения за храна, наречено 

"постоянно селско стопанство". При пермакултурата и други екологични практики се счита, че 

дивата природа е съществена характеристика за запазване на биологичното разнообразие и 

способността на системата да се адаптира към променящите се условия.  

Дивата природа може да бъде пресъздадена в малки мащаби чрез разделяне на полетата с жив 

плет или чрез био-ленти между редове в смесена система за култивиране. В същото време, 

повторното създаване на дива природа се превърна в инструмент за невероятно нововъведение в 

днешно време. 

3.6.2 Запазването и възстановяването на дивата природа 

През последните години с особена актуалност се подчертава концепцията за стойността на дивата 

природа и биоразнообразието, за да се разбере как отделните видове допринасят за единството на 

природата. Стана ясно, че взаимодействията между голям брой видове създават динамична, 

саморегулираща се система, която има собствен живот. Така животът изглежда привлича живота. 

Наличието на "вредители" не влияе върху здравите растения и балансът на конкретната екосистема 

се доближава до този на дивата природа. Следователно, съществуващото унищожаване на 

местообитанията на МР, както и други свързани с това световни заплахи, поставят въпроса как да се 

запази консервацията, за да се избегне по-нататъшното разрушаване? 

Необходимо е да се определи стойността на застрашения вид, който да се спаси, тъй като ще бъде 

по-лесно, отколкото да се развива допълнително. Независимо от това, така наречените "диво-

симулирани" или "диви култивирани" методи са още по-тясно свързани с природата. 

3.6.3 Опазване чрез защита 

Опазването на лечебните растения може да бъде повлияно от техния статут на закрила. Съществуват 

два важни фактора, които трябва да бъдат взети предвид: законите за ограничаване на събирането 

на определени видове; и количеството материал, необходим за размножаване, отглеждане и 

устойчиво събиране на реколтата. В някои случаи опазването на видовете МР чрез защита работи 

добре. В защитените територии видовете са подложени на по-малка заплаха от нелегалната реколта 

от зърнопроизводителите. Съществуват и по-малко доказателства за изкоренени лечебни растения 

в защитени, отколкото в незащитени места. Успешно опазване чрез защитата на видовете е била 

извършена в някои важни места като Национален парк Крюгер, резерват "Хлухлуей" и природен 

резерват "Мхамбати". Този подход обаче не може да бъде ефективно прилаган навсякъде, тъй като 

показва някои недостатъци за събирачите на MP. Поради тази причина, един непрекъснат модел на 

управление на МР, който започва от дивата природа е изработен от общноста. Този модел не се 

нуждае от работна ръка в управлението на растителните видове. Напротив, тя се основава на 

предположението, че ако видът е от загриженост за хората, плевенето може да се осъществи, докато 

видът е в дивата природа. Въпреки, че това изисква въвеждане на енергия, плевенето на защитени 

МР позволява управлението в собствената им растяща среда и по този начин допринася за тяхното 

опазване.  



Запазването на медицинските растения чрез закрила също има социална перспектива. Традиционно 

жените са основният участник в дейностите на микропредприятията, основани на лечебни растения, 

тъй като те лесно се вписват в работните си графици. Тези дейности често представляват събиране 

и транспортиране на MP суровини на пазара. 

От друга страна, тези малки предприятия помагат за запазването на традиционното знание и дават 

възможност на предприятията да наемат младежи и бедни хора в селските райони. 

Значението на традиционните знания за растенията е очевидно поради необходимостта от 

"биопроучване", включително набирането на местни хора, за да се признае използването на 

местната флора, както и необходимостта от защита на интелектуалните права. Има социални 

вярвания, които "улесняват" опазването на лечебните растения. Съществува обаче известно 

намаление в използването на традиционните храни, тъй като тяхното използване е свързано с 

бедност. Много домакинства разчитат на търговска храна, за да избегнат белега да бъдат считани за 

бедни поради използването на традиционните растения за храна. 

 

 

 

3.6.4 Опазване чрез управление на генетичните ресурси и генетична стабилност / 

променливост 

Съвременните подходи за определяне на генетичната вариабилност най-често използват три вида 

генетични маркери - морфологични, биохимични и молекулярни. 

• Морфологичните маркери (например височината на растенията, формата на листа, цвета и 

т.н.) са най-старите и най-широко прилагани при определянето на генетичната стабилност / 

вариабилност. Те обаче нямат специфичност, тъй като генната експресия при различни 

условия на околната среда може да доведе до голяма вариабилност на фенотипните 

символи при индивидите. 



• Биохимичните маркери (например съдържание на албумин, изоензимни профили или 

съдържание на етерично масло в отделен организъм) също се считат за неспецифични, тъй 

като биохимичните символи са доста променливи и силно повлияни от средата на индивида. 

• Молекулните маркери са на площадката от 80-те години на миналия век заедно с развитието 

на рекомбинантни ДНК технологии. Молекулните маркери съдържат модерен инструмент 

за определяне на генетичната вариабилност. Представляват променливост между 

индивидите на ниво ДНК, която е абсолютна и не се влияе от условията на околната среда. 

Молекулните маркери, използвани за потвърждаване на генетичната стабилност / вариабилност, 

притежават различни свойства, сред които различни предимства и недостатъци. По този начин те 

могат да бъдат класифицирани като доминиращи и ко-доминиращи маркери; маркери с различно 

геномно покритие; маркери с различна специфичност, цена, лекота на аналитична интерпретация 

на получените данни и др. 

Въпреки това изобилие, молекулярни маркери са много информативни за генетичното 

разнообразие между отделните индивиди, популации, и сортове. По този начин тяхното използване 

е универсално не само за растенията, но и за всички живи организми. 

В този контекст молекулните маркери могат да се разглеждат като основни инструменти в MP за: 

• Идентификация на културата (ДНК типизиране) и геномно картографиране; 

• Изследване и оценка на генетичната стабилност, вариабилност и взаимоотношения; 

• Управление на генетичните ресурси и биоразнообразието; 

• Изучаване на филогенетичните взаимоотношения; 

Сред тези практически приложения, управлението на генетичните ресурси и тяхното опазване се 

считат от решаващо значение. 

Основната цел на управлението на генетичните ресурси е да се осигури максимално опазване на 

съществуващото генетично разнообразие на видовете. Ефективността на този процес зависи до 

голяма степен от наличната генетична информация за изследвания зародишен геном. 

 

 

 



Молекулните маркери осигуряват директна генетична информация за ex-situ и in-situ опазване. За 

съхранение ex-situ е важно да се придобият данни за разнообразието на колекциите. За тези цели 

молекулните маркери могат да бъдат използвани за: 

• Разпознаване на ценен генетичен вариант, който е по-слабо представени в проба от 

колекцията; 

• Идентифициране на дубликации и проследяване на промените в генетичната структура, 

които се генерират; 

• Оценяване на наличното генетично разнообразие за всеки вид; 

• Представяне на точна и подробна информация в сравнение с тази, получена при класически 

анализ на фенотипните данни; 

• Идентифициране бързо  на свойствата и типовете. 

От фундаментална гледна точка информацията за молекулните маркери може да доведе до по-

нататъшна идентификация на полезни гени, съдържащи се в колекция. 

Молекулярните данни за биологичното разнообразие предоставят съществена информация за 

създаването на основни сайтове, които представляват точно цялата колекция. 

За консервация ex-situ молекулните маркери се използват в: 

• Определяне на идентичност и/или сходство на принадлежности или индивиди; 

• Измерване на структурата на разнообразието сред индивидите, принадлежностите, 

популациите и видовете; и откриването на специфични алелни или нуклеотидни последователности 

в таксони, последователност на ген-банки или in-situ популация. 

3.6.5 Опазване чрез устойчиво прибирането на реколтата 

Друг метод за запазване на лечебните растения е устойчиво събиране на техните части, като 

например устойчиво отстраняване на корени и кори, когато растенията са събрани. Така например, 

видно е, че кората на дърветата е в състояние да се регенерира след като събирачите поставят кал 

върху областите, където кората е отстранена. Всъщност този метод позволява оцеляването на вида 

в собственото му местообитание. Въпреки това, прилагането на устойчив метод за събиране на 

реколтата е трудно, особено в случай когато събирачите на MP възнамеряват да генерират приходи 

от продажбата и събирането на растенията. Въпреки че култивирането гарантира дългосрочното 

оцеляване на видовете, има проблеми, които се появяват през продължителни периоди на процеса. 

Освен това съществуват и предизвикателства, пред които са изправени продавачите на MP по 

отношение на опазването чрез събиране на реколтата. Много хора разчитат сериозно на 

традиционната медицина. Причините, водещи до високи нива на безработица, урбанизация, 

изчистване на растителността за земеделие и използване на земята и ниски нива на формално 



образование, са фактори, определящи голямото търсене на лечебни растения. Всички тези случаи 

са свързани с прекомерната експлоатация на лечебните растения, особено за търговските събирачи, 

които получават доходи. Експлоатация на неподходящи методи за събиране на лечебни растения 

доведе до спад в много видове лекарствени растения, докато при други са причина за изчезване. 

Търговията с лечебни растения е реален и важен местен икономически сектор, активно използван в 

много страни и прекомерно натрупване на МР, особено на корените и семената, са намалили 

възстановяването на потенциалните видове. Високите нива на безработица, особено сред жените, 

правят събирането и продажбата на лечебни растения популярна алтернатива за техните семейства. 

Следователно, голямото търсене на лечебни растения в крайна сметка надхвърля това, което може 

да бъде осигурено от дивата природа. По-голямата част от лечебните растения на пазарите се 

събират от диви популации и в комбинация с повишен натиск от човешката популация, е довело до 

многобройни местни изчезвания на видовете. 

 

 

 

Недостигът на популярните лечебни растения увеличи пазарните цени. Освен ескалационните цени 

се появяват едновременно допълнителни проблеми като лошото качество на растителните 

материали, недостатъчното стабилизиране на продуктите и условията на търговия. Това създава 

сериозен проблем и може да застраши: 

 Службите на здравните заведения с проблемите, които могат да бъдат причинени на хората, 

използващи лечебни растения; 

 Биоразнообразието на ресурсите, дължащо се на високия натиск на събиране на лечебни 

растения; 

 Поминъкът на хората в зависимост от търговията. 

По този начин устойчивостта на бизнеса с лечебни растения зависи в по-голямата си част от 

продавачите на медицински растения, които използват печалбата от лечебните растения за 



препитание. Необходимо е да се въведат специални образователни програми, които позволяват на 

продавачите на лекарствени растения да отразяват проблемите, които предизвикват техния бизнес. 

3.6.6 Опазване чрез практики за правна защита и образование 

В допълнение към устойчивото събиране и култивиране, правната защита на природозащитните 

практики също оказва влияние върху опазването на МР. 

Предвидените усилията за поддържане на популациите на лечебните растения, които се прилагат 

от националното законодателство в повечето случаи са били неуспешни. Причината е агресивното 

поведение на хората, които нахлуват в защитени територии и причиняват значителна вреда на 

лечебните растения. 

Освен правителствените дейности за смекчаване на последиците от застрашените лечебни 

растения, са предприети мерки за ограничаване на събирането на МР, за да се предотврати 

изчерпването на дивите растения. Всъщност все още са необходими много усилия, за да се 

гарантира, че събирачите на лечебни растения спазват правилата за опазване на медицинските 

растения от изчезване. Въпреки че отделните министерства на земеделието в някои страни 

въведоха разрешителни като мярка за контрол срещу неустойчивото събиране на някои лечебни 

растения, това все още не спира незаконното отстраняване на видовете от дивата популация. 

Трябва да има законови ограничения за укрепване запазването на медицинските растения чрез 

регулиране на достъпа и премахването му на места. Разработването и прилагането на търговски 

правила за събиране и търговия с лечебни растения, включително изисквания за защита на билките, 

са много важни. 

Целта в дългосрочна перспектива е да се постигне внимателен баланс между ограничаването на 

достъпа до растенията (насърчаване на икономическите възможности) и опазването на 

биологичното разнообразие. 

Всички тези факти показват, че образованието в областта на опазването е от първостепенна 

необходимост. Това би могло да повиши осведомеността относно методите, които биха могли да се 

използват за опазване на видовете медицински растения. 

3.7 Ориентирано към производството динамично запазване на застрашените MP 

Според неотдавнашно проучване за търговското значение и застрашения статут на МР в Европа 

около 150 вида са застрашени в най-малко една европейска държава поради прекомерно събиране 

от дивата природа, неподходяща търговия и загуба на местообитания. Някои от застрашените 

лечебни растения са студено толерантни. Те са особено подходящи за отглеждане и възможно 

производство на суровини.  

Чрез производството на суровини от контролирани земеделски системи икономическият натиск 

върху някои застрашени растителни видове ще бъде намален и ще бъдат гарантирани 

допълнителни доходи за производителите, специализирани в производството на билки. 



Успешните схемите за динамично съхранение и опазване на MP от пилотни експерименти трябва да 

бъдат проверени в полу-мащабни експериментални условия преди обучението на земеделските 

производители за производство на тези нови лечебни растения. 

Търговията с европейски лечебни растения е отдавна установена, но през последното десетилетие 

се разраства бързо. Природозащитната общност, заинтересованите практикуващи и по-

осведомените потребители призовават за устойчиви билкови продукти. За съжаление, в момента 

само няколко компании са загрижени за устойчивото и етично снабдяване. 

Органичното отглеждането най-общо се разглежда като основно решение. Наистина, има много да 

се каже за култивирането както от търговска, така и от гледна точка на опазването. Култивирането 

не може да бъде единственото решение в контекста на сложната търговия с много стотици видове, 

преобладаващо събрани от дивата природа, което осигурява препитание на голям брой хора в 

много европейски страни. 

Усилията на култивираното отглеждане са съчетани с мерки за постигане на устойчиво управление 

за контролирано бране в дивата природа.  

Представени са потенциалните стратегии, насочени към по-устойчиво снабдяване, и някои от 

съществуващите инициативи на WWF-UK и WWF-Germany/TRAFFIC Europe Germany са както следва. 

 Европейската стратегия за опазване на растенията и нейната конкретна целева цел; 

 Глобалната стратегия за опазване на растенията на Конвенцията за биологичното 

разнообразие (CBD); 

 Работна група ECP / GP за медицински и ароматни растения. 
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