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ХЕРБАРНИТЕ КОЛЕКЦИИ 
НА ИБЕИ И НПМ КЪМ БАН 
И РОЛЯТА ИМ КАТО БАЗА 
ДАННИ ЗА 
ФЛОРИСТИЧНОТО 
РАЗНООБРАЗИЕ –
СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И 
СЪХРАНЕНИЕ НА 
ОБРАЗЦИТЕ



Какво представляват хербарните колекции? 

Място за съхранение на колекции от изсушени 
растителни образци, подредени в достъпна 
система. 

Терминът „хербариум“ е използван за първи 
път от Турнефорт през 1700 г. 

Линей също възприема този термин и го 
използва именно в този контекст. 

Хербариумите са центрове, където се 
извършват таксономични изследвания и са 
важни източници на данни, използвани в много 
свързани с растенията науки. В тях се на 
практика се съхранява ДНК на растенията.

Финансирне - от национални или местни 
власти, университети, изследователски 
организации, частни лица и се различават 
значително по размер и основна функция.



Хербариум на ИБЕИ (SOM)
• Най-големият и най-представителен източник на 
информация за растителното разнообразие на България, 

• Един от най-значимите центрове с информация за 
изучаването на флората на Балканите;

• Регистриран в Index Herbariorum (SOM); 
• Включва над 180000 образци от всички всички 
растителни таксономични групи; 

• Началото на хербарната колекция е поставено през 1919 
г. от акад. Иван Буреш под формата на Хербариум на 
Природонаучния музей на Царските природонаучни 
институти. 

• Създадена е като сбор от хербарните сбирки на именити 
български и чуждестранни ботаници: А. Дреновски, А. 
Явашев, А. Тошев, Б. Давидов, Б. Ахтаров, В. Стрибрни, 
И. Ковачев, И. Мрквичка, И. Нейчев, И. Урумов, Й. 
Веленовски и др.;

• Включва типусни материали за над  450 нови за науката 
таксони.



Събиране на материалите – експедиции, оборудване, 
начин на събиране и етикетиране.



Пресиране (притискане) и изсушаване на материалите.



Монтиране и подреждане.



Условия за съхранение и дезинсекция.

Dalla Torre, C. G. de et H. Harms. Register 
zu de Dalla Torre et Harms: Genera 
Siphonogamarum ad 
Systema Englerianum Conscripta. W. 
Engelmann, Leipzig [Germany]. 1908. 



Достъп и работа с колекциите на място; даване на заем на материали.



Дигитализация - предстои ...

• По-доброто съхранение на 
материалите;

• Улеснен достъп до колекциите;
• По-евтино;
• По-бързо.



Значение

• Стоят в основата на всички таксономични 
и флористични проучвания на България и 
на други европейски страни, от които има 
депозирани материали;
• Основата за разработването на 
авторитетната монографска поредица 
„Флора на Република България”; 
• Съхраняват ваучерните образци на 
проведени изследвания в областта на 
цитотаксономията, фитохимията, 
хемотаксономията, хорологията и др.;
• Използват се като сравнителен материал 
при определянето на растенията;
• Основа за международно научно 
партньорство и участие в мащабни проекти 
и международни инициативи;
• Много важна роля имат колекциите и в 
международния обмен на метериали, 
изразяваща се в предоставянето на образци 
при поискване от учени и хербариуми от 
цял свят за провеждане на научни 
изследвания.



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!


