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В съвременната флора на България род Isoetes 
(Lycopodiophyta) е представен с един вид – Isoetes 
lacustris L. (езерен шилолист). Разпространен е 
само в някои от езерата на Пирин, където обитава 
литоралните участъци. Езерният шилолист принад-
лежи към групата на „глациалните реликти“ – видо-
ве срещащи се предимно във високите планини на 
България, които по време на последните заледява-
ния в Северна и Централна Европа са се разпростра-
нили на юг в планините на Балканския полуостров.

Фосилните находки на род Isoetes в България са 
много оскъдни. В холоценски седименти от Пирин 
са установени микро- и макроспори (Stefanova, 
Ivanova, 2000), а само микроспори в късноледни-
кови седименти от Западните Родопи (Huttunen 
et al., 1992). В Пирин микроспори от Isoetes са 
регистрирани в три алпийски езера, като първата 
им поява е датирана на около 7000 год. BP, а най-
добре са представени в поленовите спектри през 
периода 6000–3000 год. BP. Данните от Западните 
Родопи показват, че разпространението на Isoetes е 
било основно през периода 12 000–9000 год. BP и с 
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единични спори около 7000 год. ВР. Проведените 
нови палеоекологични изследвания на късно-
ледникови и холоценски седименти от резервата 
Купена в Западните Родопи предполагат по-ран-
ното присъствие на Isoetes в тази част от България 
още около 20 000 год. ВР. Разпространението на 
eзерния шилолист е било свързано с наличието на 
плитководни езерни басейни през късноледнико-
вото време в Родопите. Изчезването му от състава 
на местната флора е свързано от една страна с про-
мяната в режима на седиментация от езерен към 
блатен, а от друга – със затоплянето на климата 
през Холоцена особено при по-малки надморски 
височини. Настоящето проучване потвърждава, че 
през Късния Кватернер в планините на Югоизточна 
Европа са съществували рефугиуми, в които са се 
запазили редица глациални реликти.
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