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                             Увод 

 
       Този Наръчник ще Ви потопи в богатия и 

разнообразен растителен и животински свят на село 

Макреш.,такъв какъвто го видяхме и ние създателите му. 
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   Описание на животинския свят 

 

              Благороден елен             
 

        Описание : Еленът е мощно и красиво горско животно. През лятото козината е 

червенокафява, а през зимата сивокафява. Коремът и задницата около опашката /20-25см/ е 

мръснобяла до кремава и образува т. нар. „огледало”. Височината при холката /височина 

на тялото при предните крака/ достига 1,20 до 1,50 м., теглото при мъжките достига до 220 

кг, а при кошутите до 120 кг. Еленът сменя козината си пролет и есен – това се 

нарича „линеене”. Мъжките елени имат плътни рога, които сменят всяка година. 

     Хранене : Еленът е преживно животно. Храни се с трева, листа, пъпки , гъби, ягоди, 

къпини, плодове, житни храни, картофи, цвекло и др. При тежки зими бели кората на 

млади дръвчета. Елените се хранят привечер, през нощта и рано сутрин, а през останалото 

време почиват ипреживят. 

      Размножаване :Кошутите са  полово зрели на 2 години, а мъжките са годни да 

оплождат след 3 –ата година, всъщност участват в размножаването след 5 - 6 – та година. 

Брачният период /„сватбуване”/ започва края на август началото на септември и 

продължава един месец.  

            Силните рогачи събират около себе си 4 - 5, а някога и повече кошути, които 

ревниво пазят, докато ги оплодят. По време на сватбуването мъжките реват и водят люти 

битки с други рогачи, като почти не се хранят и пият само вода и се калят. Бременността 
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на кошутите продължава около 8 месеца и в края на май и началото юни раждат по 1, 

рядко по 2 теленца, които бързо укрепват. 

 

 

 

         Развитие на рогата: В зависимост от възрастта на елена рогата му се изменят по 

форма и големина. Първите рога се появяват в края на първата година под формата на 

пънчета, след което се образуват като шипове, които опадват след навършване на две 

години. Силните рогачи сменят рогата през февруари- март, а по слабите през април, май. 

Новите рога израстват за около 4 месеца, като те са покрити добре кръвоснабдена кожица, 

която впоследствие изсъхва. Рогачите търкат рогата си по дърветата и обелват сухата 

кожа. Възрастта на елените се определя по износването на зъбите, а не по шиповете на 

рогата. 

 Данните са взети от основни видове дивеч в България 
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                   БЕЛКА                                  

              Описание :Белката (Martes foina), е дребен хищник от семейството Порови, По 

външен вид прилича на златката, но е по-тежка от нея, главата ѝ е по-закръглена, ходилата 

ѝ не са окосмени и има по-груба козина с по-редки косми със сивкав оттенък. Петното на 

шията ѝ е бяло, отзад се разклонява встрани до предните крайници. Носът ѝ е слабо 

червеникав. Краката и опашката на белката са тъмнокафяви. На дължина мъжките 

достигат от 40 до 70 см., опашката им е до 30 см. и тежат от 1,7 до 2,4 кг. Тялото на 

женските е с дължина 30-50 см., опашка до 25 см. и тегло от 1,1 до 1,5 кг. Среща се на 

много места из нашите планини и равнини. Катери се добре по дърветата, но ловува по 

земята. Прави леговищата си в скалните пукнатини и в хралупи на пънове. , и по таваните 

на запустели къщи в селата. 

       Хранене :Храни се предимно с мишевидни гризачи, с птици,гущери,земноводни,насекоми и 

плодове 

     Размножаване  :Бременността ѝ е 8-9 месеца, ражда от 2 до 7 малки, които около 36-

38 дни проглеждат. Достига полова зрелост на 2 години. Живее до 8 до 11 години.  

Данните са взети от уикипедия 

 

 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
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                                           БОГОМОЛКА 

                                      

         Описание: Богомолката е насекомо,което е известно най –вече с това ,че женската 

убива мъжкия,веднага след като се чивтосат.Богомолката е хищно насекомо,което се храни 

с други насекоми. 

        Богомолката  достига до 7 см. дължина.Това важи предимно за женските,мъжките са 

по дребни и достигат до 5 см. дължина.Съществуват и дребни богомолки,които недостигат 

и до 2 см.Богомолката има триъгална глава с огромни очи 

        .Цветът на богомолката варира и зависи от начина и на живот.Той може да е зелен,ако 

тя живее сред поляни и широколисни гори,а също така синкав,светло кафяв и дори тъмно 

кафяв.Съществуват над 2000 вида богомолки някой от тях изглеждат като екзотични цветя 

Защото се опитват да привлекат пеперуди и насекоми,хранещи се с нектара на 

цветовете.Има богомолки които в точност копират външния вид на орхидейте и немогат да 

бъдат различени от нежния цвят ако стоят неподвижно на стъблото. 

          Тялото на богомолката е дълго,предните крака се използват за хващане на плячката и 

запредвижване по растенията. Задните крака на богомолката за бягане по равни 

повръхности. 

           Богомолкото е бърза като мравката и се придвижва на големи разстояния за кратко 

време.И мъжката и женската богомолка имат крила.Женските летят много зле заради 

едрото си тял .Когато дебне за плячка богомолката може да стои с часове 

неподвижна.След като покрай нея мине насекомо,тя го хваща с предните си крака и я 

притиска към задните си крака.зада не избяга. 
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            Краката на богомолката имат специални шипове,които спомагат за задържането на 

жертвата неподвижно.Мъжките богомолки се хранят с дребни насекоми.Женските нападат 

по-едри насекоми,а понякога атакуват насекоми които са по-едри от самите тях.Понякога 

богомолките нападат и  малки гущери. Размерът им нетрябва да надвишава 10 см. 

             Хранене :  Богомолките се хранят с хлебарки и скакалци.Тя е много локома 

.Ларвите и изяждат по 6 големи мухи дневно.Смята се че богомолката е полезна като за 

природата ,така и за селското стопанство. Тя унищожава много вредни насекоми,които 

атакуват дървета и храсти. 

       Размножаване Любовния сезон на  богомолката започва през август  и свършва 

след  месец.Мъжките търсят женски,като се ориентират с помощта на израстъците в края 

на коремчето си.Мъжкият ухажва около 6 часа. Ако женската е гладна,ще изяде 

мъжкия,още преди да я е оплодил.Има случай в които женската не откъсва главата на 

мъжкия и той се спасява след чифтосването.Оплодената богомолка снася до 300яйца.  

      В слузестата обвивка,с която богомолката защитава яйцата си при снасянето,те могат 

да издържат до 18 градуса под нулата.Ларвите на богомолката приличат на възрастните 

насекоми,нов умален размер. При липса на насекоми които да минават покрай лаврите те 

се изяждат  една друга. 

      Богомолките живеят два месецаМъжките богомолки,които оцеляват след чифтосването с 

женската,след няколко дни започват да губят ярките си цветове.Те се покриват с тъмни петна и 

постепенно умират. 

Мимикрия  

      Тази богомолка е много добра в мимикрията. Когато наближи опасност, тя замръзва на едно 

място и разперва качулката си и така заприличва на цвете. Стои така докато опасността не отмине. 

Понякога се слива с цветята и така става незабележима. 

        Въпреки че помага за дащита на селскостопанските култури,богомолката също така 

унищожава и полезните насекоми.Често жертва на богомолките стават пчелите и 

пеперудите,които са полезни с това ,че опрашват растенията си. 

 Данните са взете от уикипедия 
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     „БОЖА КРАВИЧКА“                                

       

        Описание :   Великденчето или също божата кравичка (Pyrrhocoris apterus) е 

широко разпространено полутвърдокрило насекомо. С ярката си окраска, комбинация от 

червени и черни петна отгоре, и доста големите си размери – почти 1 см дължина, 

насекомото прави впечатление и е познато на всички. Липсата на втора двойка крила го 

отличава от други полутвърдокрили със сходна окраска, макар че често втората двойка 

може да е полуразвита. 

Великденчето се среща навсякъде у нас през цялата година, но прави силно впечатление 

през пролетта, когато още при първите топли слънчеви дни се среща масово по долната 

част на огрените от слънцето стебла на дърветата или по други тъмни предмети. Оттук е 

дошло и българското название на това насекомо. По тези места великденчетата се струпват 

заради по-високата температура. 

       Хранене : Великденчето се храни с растителни сокове на някои дървета и треви, но 

предимно се насочва към липата.  

       Размножаване : Яйцата му са сравнително едри и женските ги отлагат върху 

почвата под шумата, в мъха и др. В края на май или началото на юни вече се срещат ларви, 

които в по-късна възраст приличат на имагото. Развитието им завършва в края 

на септември или началото на октомври.  

      Имагото прекарва зимата под камъни, под кората на дърветата, под окапалата шума и 

други скрити места. Рано напролет, след първите затопляния излиза от своите зимни 

убежища.Великденчето не вреди на растенията.         

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_(%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8A%D1%85
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pyrrhocoris_apterus1.jpg
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                                                          БРЪМБАРИ 

       Твърдокрилите (Coleoptera), наричани още бръмбари, са насекоми с твърди предни 

криле (надкрилия, елитри). Те са най-големия разред в царството на животните, като със 

своите приблизително 350 000 вида обхващат около 40% от насекомите. 

       Общата характерна особеност на насекомите от този разред е, че първият им чифт 

крила, наречени елитра са втвърдени, силно хитинизирани, наподобяват черупкови 

образувания и не участват активно в летежа. Насекомите летят като използват втория си 

чифт ципести крила, които са сгънати под надкрилията, когато не се използват. 

       Твърдокрилите имат пълно превръщане, ларвите им са червеобразни, с ясно развита 

глава, с или без крака. 

      Насекомите от разред Бръмбари 

могат да имат различна форма, а също така и различна големина – от 0,5 mm (при някои 

Ptiliidae) до 170 mm (Херкулесов бръмбар, Гигантски сечко); 

могат да имат различна окраска; 

независимо от това, че всички те имат развити гризещи устни органи, при някои видове 

(хоботниците) устните органи са разположени върху удължение на главата, наподобяващо 

хобот. 

 

 

ОБИКНОВЕНАНА ЗЛАТКА                         

          Описание  :  Обикновената златка достига на дължина до 2 cm . Има златистозелен 

цвят на гръбчето, елитрите са зелени с отенък на тъмновиолетово, медночервено, златисто, 

синьо и дори черно, с тънки, криви напречни щрихи в бял цвят. В долната си част тялото е 

синкаво или медноблестящо. Активните сезони на златката са пролетта и лятото. 

През есента бръмбарът се заравя в почвата или под окапалите листа, където зимува. 

        Хранене  : Храни се с цветове, нектари, растителни сокове и различни плодове. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD
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     Размножаване 

 

Ларви на обикновена златка 

 

            След копулацията женската снася яйцата си в гниеща смес от органична материя и 

растителни отпадъци и умира след 10-на дни. Между 10-я и 12-я ден се излюпват ларвите, 

бели на цвят, със „С“-образно завито тяло и с удебелена задна част на коремчето.  

            Личинките се развиват бързо и преди края на есента линеят два пъти. Като цяло 

развитието им продължава почти година. Презимуват в компоста в който са се хранили. На 

следващата година през юли ларвите какавидират в землест пашкул, изграден от слепени 

почвени частици и екскременти. Новото поколение имагинира през месец юли. Към 

размножаване пристъпват през втората година от имагинирането 

                                     МАЙСКИ БРЪМБАР               

          Майските бръмбари (Melolontha) са род кафяви бръмбари с дължина на тялото 2-3 cm. 

Известни са като сериозни вредители, но заради широката употреба на пестициди в 

миналото, броят им значително е намалял. 

        Описание  :Почти целият бръмбар е кафяв, преднегръбът - черен. Антените с 

ветрилообразно разперени "листенца" които при мъжките са седем на брой, а при 

женските - шест. 

          В България често Обикновената златка бива погрешно наричана майски бръмбар, 

тъй като нейното имаго също лети през май. За тази заблуда допринася и факта че златката 

е значително по-многобройна и съответно по-позната в България. Нейната окраска обаче 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%8A%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cetoine_global.jpg
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значително се отличава със зеленикавия си метален отблясък.Майските бръмбари се 

срещат по големите тревисти площи. Активни са предимно при залез слънце. Имагото на 

обикновеният майски бръмбар има кратък живот - май и началото на юни. 

         Размножаване : Майски бръмбар- имагото загива след снасяне на яйцата, 

развитието яйце-имаго – до 4 години- четири генерации, ежегодно всяка генерация 

завършва своя жизнен цикъл – ясно разграничени възрастови групи/ 

        Стопанско значение 

              Известен е като сериозен вредител, но заради широката употреба на пестициди в 

миналото, броят им значително е намалял. 

 

                                         БРЪМБЪР НОСОРОГ                    

        Описание : Бръмбарът носорог достига дължина до 4,5 cm. Окраската на тялото му 

прелива от тъмнокафява до червеникава и има силен блясък. При този вид съществува 

силно изразен полов диморфизъм – в предната част на главата си, мъжкият има рогче, 

заострено и извито назад (с дължина до 7-8 mm), докато при женския бръмбар носорог 

подобно образувание често отсъства или е съвсем слабо изразено. 

        Възрастното насекомо е активно през цялата нощ, а деня прекарва зарито в земята или 

в дупки по дърветата. Живее няколко месеца, храни се рядко със сок от наранени дървета 

или загнили плодове. Среща се предимно в близост до широколистни гори, равнини и 

ниските части на планините. 

      Размножаване и жизнен цикъл               

 

                                       Цикъл на развитие 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Oryctes_nasicornis.jpg
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         След копулацията женският бръмбар носорог снася яйцата си в полуизгнилата 

дървесина на различни широколистни дървета, като върба, ясени дъб. Излюпената ларва е 

със „С“-образно завито тяло и светъл белезникав цвят. Тя се храни със загниваща 

органична материя (дърво, корени, суха шума, тор), живи корени на различни растения и 

дори някои видове почва. Избягва смолистите дървета. Най-често може да се срещне 

между корените на някое загниващо широколистно дърво. Става жертва на различни 

видове хищни оси, които я парализират с ужилване в нервния ѝ център и снасят в живата 

още ларва яйцата си. 

          Развитието на ларвите продължава 3-4 години, през които достигат дължина 9 cm. 

След като какавидират им е необходим един месец за да имагинират в млад бръмбар. 

            Почти всеки хищник с подходящи размери се храни с охота с бръмбарите 

носорози – дребни соколи, нощни грабливи птици,  

по- едри пойниптици, порови, котки, таралежи, гризачи, змии, гущери  

 

                                        БРЪМБЪР РОГАЧ                    

        Бръмбарът рогач (Lucanus cervus) . Често се нарича и Голям еленов рогач. Това е един 

от най-представителните видове от семейството на рогачите.Размерите варират при 

отделните популации и при конкретните индивиди, но средно бръмбарите рогачи достигат 

до 5 см. Като правило мъжките са доста по-големи от женските. Мъжките се отличават и с 

характерните си челюсти, приличащи на рога, откъдето идва и названието на вида. При 

женските челюстите са нормални – значително по-къси. 

 Начин на живот 

         Имагото живее само няколко месеца, през които се храни със сока, изтичащ от 

наранени дървета. Въпреки заплашителния си вид, рогата на мъжките не могат да 

упражняват голям натиск поради своята голяма дължина (по правилото на лоста). Затова 

пък женските, със своите значително по-къси челюсти, могат да нанесат болезнено за 

хората ухапване. По време на брачния период мъжките се бият помежду си, използвайки 

своите рога. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%B1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%82
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           Женската снася яйцата си в гниеща дървесина, с която се хранят излюпилите се по-

късно мръсно-бели ларви. Развитието им продължава от 4 до 6 години, след което ларвата 

какавидира и през лятото се излюпва възрастното насекомо. 

            Популациите на тези бръмбари силно са намалели. Основни фактори за това са 

сравнително бавното му развитие и значителното ограничаване на жизнената му среда. 

Масовото отсичане и събиране на изгнилите дървета, в които се хранят ларвите, 

комбинирано с факта, че по-голямата част от живота си бръмбарът прекарва в ларвен 

стадий са пагубни за вида. 

             Поради тези причини бръмбарът рогач е защитен от множество закони. Видът е под 

закрилата на българския Закон за биоразнообразието  с приоритетно съхранение на 

неговото местообитание.  

 

 

 

                       КОЛОРАДСКИ БРЪМБАР                                   

            Колорадският бръмбар(Leptinotarsa decemlineata) е бръмбар от 

семейство Chrysomelidae. Въпреки името си, колорадският бръмбар не произхожда 

от Колорадо, а най-вероятно от централно Мексико. 

Морфология 

Възрастното насекомо. Има продълговато овално тяло, изпъкнало отгоре и сплеснато от 

долната страна. Основен цвят – ръждиво кафяв до тъмно кафяв. Елитрите са жълтиникави, 

с 10 надлъжни черни ивици. Главата и гърдите са розовочервени, с черни петна. Гръдният 

щит има формата на „V“. На дължина достига 20 мм. 

Яйце. Има продълговато овална форма, оранжево червено е с дължина до 1 мм. 

Ларва. Има оранжевочервен цвят на тялото, отгоре е силно изгърбена, с два реда 

брадавички отстрани и с червена глава. Дълга е около 15 мм. 

Какавида. Оранжевожълта е и дълга до 10 мм. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/Chrysomelidae
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE
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Биологични особености  

Колорадският бръмбар развива 2 – 3 поколения годишно, като презимува като възрастно 

насекомо в почватана дълбочина от 30 см до 1 м. 

Презимувалите бръмбари излизат на повърхността при затопляне на времето и започват да 

се хранят от дивите видове от сем. Картофови, след което преминават по поникналите 

картофи. Узряват полово за около седмица след излизане на повърхността, след което 

копулират. 

Женските индивиди снасят 400 – 600 яйца (отчетен е максимум от 2400 яйца), по долната 

страна на листата, на групички по 15 – 30 яйца. В зависимост от температурата на 

въздуха зародишът се развива за 4 – 21 дни. 

Излюпените ларви отначало се хранят около мястото на излюпване, като изгризват долния 

епидермис на паренхима, след това нападат връхните листа, а по-късно унищожават 

всички листа на нападнатото растение. 

Ларвите се развиват за 2 – 3 седмици и преминават в почвата, в която правят камерки и 

какавидират в тях. След 7 – 15 дни се появяват новите бръмбари, от които се развива 

последователно второ и трето поколение. Бръмбарите от последното поколение остават в 

почвата и презимуват. 

 

                                         ЖИТНА ГЪГРИЦА                   

         Жѝтна гъгрѝца (Sitophilus granarius) – дребен бръмбар от 

семейство хоботници (Curculionidae) срещащ се из целия свят включително и в България. 

Сериозен вредител е по складираните зърнени култури и техните продукти. 

Жизнен цикъл 

         Житната гъгрица има 3-4 поколения годишно и презимува предимно като имаго, но 

понякога и като ларва или какавида. Тя e облигатен синантроп и се развива само в 

складови помещения – досега не е намирана в природата, далеч от селищата.[5] 

        Женската снася 40-300 през живота си. Обикновено снася по едно яйце във всяко 

зърно, но в царевичното зърно може да снесе и повече. Това става като женската прогризва 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%8A%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0#cite_note-eje-5
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малка дупчица в зърното, снася в нея яйце посредством яйцеполагалото си и след това 

запечат са твърде разнообразни по външен вид: 

дупката с безцветен лепкав секрет който се втвърдява на въздуха.Цялото преимагинално 

развитие на насекомото протича в зърното. Само имагото излиза навън за да се размножи. 

 

        Житната гъгрица нанася големи вреди на складираните зърнени житни култури 

като пшеница, ръж, ечемик, овес, ориз, царевица. Напада също и продукти 

като брашно, фиде, макаронени изделия и др. Скритото им преимагинално развитие вътре 

в зърната ги прави трудни за откриване и затова са разработени множество съвременни 

методи за навременното им откриване като спектроскопия, ЯМР, компютърна томография, 

имунологичен  и молекулярен анализ.  

 

Данините са взети от Уикипедия 

 

                                              БУХАЛ                                   

        Описание:  Бухалът (Bubo bubo) е най-едрата нощна граблива птица, 

Дължина на тялото достига до около 67 cm, а тази на крилете – до 1,4 – 2 метра. Теглото 

им е около 3 кг. Очите и човката му са разположени на своеобразно лице, характерно за 

Совови. 

        Начин на живот и хранене :Бухалът ловува през нощта. В различните области 

плячка за него са най-разнообразни животни – плъхове, мишки, зайци. Яде и мърша от 

тези видове, както и млади и възрастни лисици, златки и други хищници до едри насекоми, 

най-често бръмбари, дори раци и риба. Особено обича таралежи и змии, като не се 

страхува от отровата на пепелянката. Напада и черни, и степни порове, прилепи, които 

улавя, докато почиват кацнали, и почти всички по-дребни птици в ловния му участък. В 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8A%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
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по-голямата част от ареала си, бухалът се храни основно с бозайници (60 – 65 %) и птици 

(30 – 35 %) С храненето си, бухалът отдавна е доказал, че е една полезна птица от гледна 

точка на стопанските интереси на човека. Поради нежния си стомах след поглъщането на 

храната той повръща твърдите образувания на своите жертви. 

          Размножаване :Брачният период започва през февруари. Гнезди в скални 

пукнатини и надвеси на земята и рядко в хралупи на дървета. В края на март снася от 2 до 

4 яйца на интервал от 2 до 4 дни. Затова излюпените след 35-дневно мътене малки са с 

различна възраст. Рядко храната стига за всичките, особено ако са 5 или 6. Тогава най-

едрите бухалчета разкъсват и изяждат по-малките. Малките започват да летят през юли. 

Младите бухали стават полово зрели на втората година. 

  Взето от Българско дружество за защита на птиците 

 

 

        Бял щъркел                  

        Описание :Белият щъркел  е голяма птица, с дълга бяла шия и дълъг яркочервен 

клюн, Дължина на тялото е 95-110 см., а размахът на крилата - 180 - 218 см. Тегло: 2-4,5 кг. 

Има дълги крака, дълга шия и дълъг, прав, заострен клюн. Оперението е бяло, като само 

маховите пера са черни. Гръдните пера са дълги и накъдрени като така образуват 

своеобразна грива, която се използва от някои индивиди при ухажването. Мъжките са по-

големи от женските. При възрастните клюнът и краката са яркочервени, докато при 

младите те са кафеникаво-червени. В полет шията и краката са изпънати, което е основен 

белег за отличаване на вида в полет. Ятата на щъркела при миграция са хаотични. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8
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Щъркелите издават характерен звук, по който лесно се разпознават - те тракат учестено с 

клюновете, като тракането наподобява удрянето на две пръчки една в друга. 

        Хранене : Храни се с насекоми (предимно бръмбари, скакалци, щурци), земни червеи, 

влечуги, земноводни, особено жаби (най-вече зелена водна жаба и планинска жаба), малки 

бозайници като полевки, къртици и земеровки. По-рядко в храната му попадат птичи яйца, 

млади птици, риба, мекотели, ракообразни и скорпиони. Ловуват главно през деня като 

малката плячка я поглъща цялата, но убиват и частично разкъсват по-едрата преди да я 

погълнат. 

     Размножаване :Гнездото му е голямо и ежегодно се отремонтира. Изгражда се от 

клони, като дългите и здрави служат за основа, а останалите се вплитат между тях. Вътре в 

него птиците поставят суха трева, по-рядко парцали или хартия. Снася 2-4 яйца, има едно 

поколение годишно през периода април-юни. Инкубацията започва веднага след 

излюпването на първото яйце, поради което се наблюдава асинхронно израстване на 

малките. 

             Гнезди върху електроразпределителни стълбове, комини и покриви на сгради и 

дървета в населени места или в близост до тях . 

Щъркелът е прелетна птица  

  Взето от Българско дружество за защита на птиците 

 

                                                          ВОДНО КОНЧЕ    
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Водните кончета (Odonata) са разред хищни насекоми с непълно превръщане. Те са 

сравнително големи с издължено тяло, силно подвижна глава, големи фасетни очи и два 

чифта прозрачни крила с гъсти мрежести жилки.  

            Описание : При равнокрилите водни кончета предните и задни крила са тесни, с 

почти еднаква форма и големина, повдигнати нагоре и притиснати едно към друго. При 

разнокрилите водни кончета крилата имат различна форма, разположени са встрани и 

задните имат по-широка основа. Дължината на крилата достига 94 mm, а дължината на 

тялото 120 mm. Водните кончета са най-бързите и най-големи насекоми на земята. Могат 

да летят със скорост 30 km/h. Разликата във външния вид на възрастните насекоми 

на Anisoptera и Zygoptera е, че водното конче от първия вид не може да държи крилете си 

сгънати назад близо до тялото. Също така възрастното водно конче Anisoptera е с по-

голямо и силно тяло от Zygoptera. 

       В стадиите на ларва също се забелязват различия. Опашката на ларвата на Zygoptera е 

от три листо-подобни образувания, служещи и за плавници при плуване, а Anisoptera няма 

опашка, а три израстъка. И двата вида си приличат по това, че са много хищни както в 

нимфовия си, така и в стадия си на възрастно насекомо. 

       Ларвите на водните кончета живеят в застояли или течащи водни басейни. Отделните 

видове обикновено са силно специализирани и имат специфични изисквания към водната 

среда – повърхностна или дънна, бавно- или бързотечаща, тинесто или каменисто дъно и 

т.н. Това позволява да бъдат използвани като биоиндикатори за състоянието на водните 

екосистеми. 

         Възрастните насекоми живеят по-кратко и основната им цел е размножаването. 

Затова се срещат в близост до местообитанията на ларвите, където снасят яйцата си – край 

реки и поточета, езера и блата. 

           Хранене : Хранят се с други насекоми, които улавят в полет -

 мухи, пеперуди, пчели, оси и мравки. Като естествени врагове на комарите и други 

насекоми-"вредители", те се считат за полезни по отношение на човека. Възрастните водни 

кончета не проявяват агресия ('хапане', 'жилене') спрямо хората. 

          Размножаване: Водните кончета са насекоми с непълно превръщане (непълна 

метаморфоза). Жизненият им цикъл започва от яйца. Те се полагат 

във земята, водата или калта. От яйцето се излюпва малко насекомо, което след няколко 

секунди се превръща в ларва на водно конче. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%B0_(%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_(%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
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          Ларвата на водното конче има големи очи и плътно издължено тяло. Преди да се 

превърне във възрастно насекомо, ларвата достига дължина до 40 mm. Оцветяването на 

тялото на ларвата е в черно, тъмнокафяво или тъмнозелено. Ларвовият стадий може да 

продължи няколко месеца. Това зависи от температурата на водата и от останалите 

хищници. 

          Видовете, растящи в студена и бедна на храна вода изминават по-дълъг нимфов 

стадий. Ларвата на водното конче живее по дъното на водния басейн или между 

водната растителност. Някои видове живеят в калта или между камъните. Поради добрата 

си окраска са много трудно откриваеми. Ларвите на водното конче се хранят с почти 

всичко, което се движи. Ларвите на по-малките видове се хранят с тубифекс, ларви на 

майски мухи, а по големите хващат дори малки рибки. 

        След като е достигнала определена зрялост нимфата на водното конче излиза от 

водата, обикновено сутрин рано. Промяната на стадия се нарича излюпване. След като 

напусна водата, ларвата изчаква да изсъхне. След няколко часа кожата ѝ на гърба се 

разпуква и първо от нея се показва главата, след това тялото и краката. След това 

насекомото си почива известно време. След още няколко часа крилата са изсъхнали и 

възрастното водно конче е готово да отлети. 

Данините са взети от Уикипедия 

 

 

 

 

                                 Врабче                                

             Описание :Дължина на тялото: 12 - 14 см. Размах на крилата: 20 - 22 см 

Най-характерният белег за вида е черното петно на бузата, каквото няма никое друго 

врабче. Темето и тилът са изцяло кафяви, коремът е по-светъл от този на останалите 

видове врабчета. Няма разлика в оперението на двата пола.Не мигрира зимува тук. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0
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              Хранене :Храни се основно със семена и насекоми. Обитава разнообразни 

естествени местообитания и населени места.  

            Размножаване : Гнезди в хралупи на дървета, кухини по сгради, огради и 

електрически стълбове, често в малки колонии. Снася 4 - 6 яйца, има 2 - 3 поколения 

годишно през периода април-юли. 

  Взето от Българско дружество за защита на птиците 

 

                Врана               

     Описание :Дължина на тялото: 44 - 51 см. Размах на крилата: 84 - 100 см. Гърбът, 

коремът и подкрилията са сиви. Главата, гушата, гърдите, опашката и маховите пера на 

крилата са черни. Среща се в най-разнообразни местообитания, включително и в селищата 

Обитава земеделски земи, пасища и ливади с ивици от дървета и храсти или единични 

дървета, паркове и градини в населените места, градове, села, вилни зони. Среща се и 

около влажни зони и в разредени гори. 

      Хранене :Всеядна. През пролетта и лятото се храни основно с животинска храна - 

ларви и възрастни на насекоми, гущери, дребни птици и бозайници. През есента и зимата 

растителната храна преобладава, това са предимно семена на земеделски култури и 

плодове.  

       Размножаване: Гнездото е от съчки и обикновено е разположено високо по 

дърветата. Старите гнезда на сиви врани често се заемат от дневни и нощни грабливи 

птици. Снася 4 - 6 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юли. 

  Данните са взети от Българско дружество за защита на птиците 
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                         ВЪЛК                      

 

         Описание : Вълкът е свиреп хищник. Козината на вълка през зимата е гъста, по 

гърба е сивожълтеникава, а по корема – по-светла. През лятото тя е по-къса, по-рядка и с 

червеникав оттенък. Височината в холката достига 80-85 см., а отзад е по-ниско. Опашката 

е дълга 40-50 см., а теглото достига 40-55 кг., рядко повече. Когато стои на място, 

опашката виси надолу; когато бяга бързо, тя е повдигната, но никога по високо от тялото; 

при страх я прибира между задните крака. Вълкът има специфичен вой. 

        Хранене : Вълкът се храни с разни диви  домашни животни, яде мърша, насекоми, 

горски плодове и др. Нормално вълка изяжда 3 кг месо, но когато е гладувал – много 

повече. В търсене на храна вълка може да измине на нощ по 40-70км. През зимата вълците 

образуват глутници, като се разпръсват във ветрило, като се стремят да обградят жертвата 

си. Много често глутницата се разделя, като част от нея преследва животното, а другата се 

стреми да направи засада. Вълкът излиза на лов привечер  и през нощта. 
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       Размножаване : Вълците сватбуват най –често през януари - февруари. Образува 

семейни двойки, след като най-силния е спечелил вълчицата. Половият акт е като при 

кучето. Бременността трае 63-65 дни, след което ражда от 4 до 8 малки в приготвено 

леговище на усамотено място в близост до вода. Вълчетата са покрити с 

червеникавокафеникава козина и остават слепи до 14-ят си ден. Бозаят около два месеца и 

след това биват захранвани повърнато месо. 

Данните са взети от основни видове дивеч в България 

 

    ГОЛАМ ЯСТРЕБ- ГЕРАК                                             

           Големият ястреб (Accipiter gentilis), наричан още и Герак е граблива птица от 

семейство Ястребови (Accipitridae). 

      Описание :Дължината на тялото му е 53-66 cm, размаха на крилете 100-120 cm и 

тежи между 650 и 1 500 g. Полов диморфизъм се наблюдава само в размера на възрастните 

птици, като женските екземпляри са по-едри 

    Начин на живот и хранене : Хищна птица, 85% от храната му се състои от 

дребни и средни по размери птици, като дроздове, вранови, яребици. Останалите 15% се 

падат на бозайниците, като зайцевидни, гризачи и насекомоядни. 

      Размножаване : Гнезди по дърветата. Гнездото има диаметър 60-80 cm и височина 

50 cm. Снася 2-6 (най-често 3) зеленикави яйца, с размери 58 х 47 mm. Мъти 35-38 дни 

предимно женската, въпреки че и мъжкия взема участие. Малките напускат гнездото на 

41-43 дневна възраст. Годишно отглежда едно люпило. 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8
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                             ГОРСКА УЛУЛИЦА                             

       Горската улулица (Strix aluco) е птица от семейство Совови. Средно голяма по размер 

       Описание :Сравнително едра сова. Дължината ѝ е 37 – 46 см, а размахът на крилата 

81 – 105 см. (дължината на крилото е 26 – 31 см.) Теглото и достига 385—800 гр. Главата е 

голяма, с ясно очертан лицев диск и без характерните издължени пера – „уши“. Крилата са 

закръглени, а опашката е къса.  Горната страна на тялото ѝ е кафява или ръждивокафява с 

тъмни надлъжни петна и дребни белезникави ивици. Отдолу е белезникава с широки 

надлъжни и напречни шарки. Няма полов диморфизъм. Младите екземпляри имат по-

рехаво оперение и светли размити шарки. Женските са доста по-големи от мъжките, с 5% 

по-дълги и с 25% по-тежки. 

        Местообитание :Горската улулица е постоянна птица. Среща се по-често в 

широколистни планински гори и сравнително рядко в равнините. През зимата посещава 

изкуствени насаждения, паркове, градини и населени места. В последните десетилетия все 

по-често загнездява и в населени места. През деня стои неподвижно по отворите на 

хралупи. 

       Поведение : Горската улулица е постоянна птица в целия си ареал. Гнездото си 

прави в хралупи на широколистни дървета, на височина 2 – 9 m. Наблюдавани са 

изключения, когато гнезди на земята. Много рядко използва стари гнезда 

на врани, керкенез, обикновен мишелов, голям ястреб, кани. Териториална птица с 

привързаност към мястото на гнездене, което използва няколко години. 

      Не допуска прекалена близост с други съседи. Плътността на гнездящите двойки 

варира в различните части на ареала. В Западна и Средна Европа две съседни двойки могат 

да са на разстояние 300 – 400 m, докато в България периметъра е около 1 km. 

     Хранене : Горската улулица ловува нощем. Храната ѝ е разнообразна. В нея 

преобладават дребни мишевидни гризачи, но когато не може да намери достатъчно от тях, 

напада и гълъби, гарги, дроздове, синигери, врабчета, гущери, жаби и твърдокрили 

насекоми 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8)
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       Размножаване : Размножителният период започва през февруари или март. Тогава 

е активна и през деня. Лети между дърветата, пляска силно с крила, трака с човката си и 

издава силни крясъци. 

         Снася 4 – 5 бели яйца, които женската мъти 30 дни. Първите дни след излюпването 

на малките женската ги топли, а мъжкият носи храната. По-късно при храненето вземат 

участие и двамата родители. Малките напускат гнездото след едни месец, но дълго след 

това възрастните птици продължават да ги хранят. При изобилна храна – през „миши 

години“ (поява на голямо количество мишки), горската улулица отглежда и второ 

поколение. 

Значение за човека 

Смята се, че е полезна като регулатор на популациите на мишевидни гризачи и насекоми.[ 

Данините са взети от Уикипедия 

 

 

               Гугутка                                

       Описание : Дължина на тялото: 31 - 34 см. Размах на крилата: 48 - 56 см 

Често срещана птица в населените места. Оперението ѝ е изцяло сиво с характерна черна 

ивица отстрани на врата. В полет се виждат черните върхове на крилата и белите върхове 

на опашката. Постоянен вид не е прелетна птица. 

      Хранене :Храни се със семена и издънки по земята. Обитава населени места, паркове, 

градини, земеделски стопанства и индустриални зони със запазена дървесна растителност. 

          Размножаване : Гнезди по дървета, улични лампи и сгради. Снася 2 яйца, има 2 - 

3 поколения годишно. 

Любопитнифакти 

България е мястото, където видът е бил открит за пръв път за науката. 
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Данините са взети от Уикипедия 

 

                                             ГУЩЕРИ 

 

                                                                   
 

      Описание :Живоро̀дният гу̀щер (Lacerta vivipara или Zootoca vivipara), наричан 

също планински гущер, е най-широко разпространеният вид в семейство Гущерови. 

     Живородните гущери имат издължени тела и къси крака. Имат груби люспи, чийто цвят 

по гърба варират от сиво и кафяво до бронзово и зелено. Обикновено мъжките гущери са 

по-тъмни от женските гущери. Те имат редове от бели петна отстрани, които се сливат в 

една линия, както и една черна линия по целия гръбнак. 

     Живородните гущери също така имат голям брой черни петна,рапръснати по цялото 

тяло. Мъжките имат оранжеви или жълти коремчета с черни петънца, а женските имат 

кремави или бели коремчета. При гущерите, както и при други влечуги, колкото по-ярка е 

окраската, толкова по-отровно е самото влечуго.  

     Живородните гущери могат да достигнат до 18 cm на дължина, но обикновено са дълги 

между 10 и 16 cm. Живородните гущери предпочитат влажни места в близост до водоеми. 

Живеят на различни места, включително в гористи местности, блата; в равни местности, 

обрасли с ниски храсти; в пясъчни дюни, живи плетове от ниски дървета, мочурища и 

бунища. 

    Хранене : Хранят се с насекоми, паякообразни, охлюви и дъждовни червеи. Те 

зашеметяват плячката си като я разтърсват и после я поглъщат цялата. 

Живородните гущери са активни през деня и прекарват сутринта и следобеда като се пекат 

на слънце или сами, или на групи, но не и когато горещината е непоносима по пладне. Те 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%81%D1%8A%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D1%8E%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B9
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търсят храна, когато телесната им температура достигне 30°C. Добри плувци са и се 

гмуркат под водата, когато са застрашени. За да заблудят неприятелите си, при опасност 

гущерите се разделят с опашките си. През нощта или когато са изплашени, те се 

подслоняват под дънери, камъни или опадали листа. В южните части на ареала са активни 

през цялата година, а на север зимуват в периода октомври–март, често на групи, и 

понякога излизат от зимния сън за кратко време, когато времето временно се затопли. 

       Размножаване :След като излязат от зимен сън, мъжките бранят размножителните 

си територии от другите мъжки. Чифтосването става през април-май. 

      Въпреки че в най-югозападните части на ареала живораждащите гущери снасят яйца, 

за вида е характерна неговата способност да ражда малките си, откъдето идва и името му.  

     Малките прекарват над 3 месеца в яйчните мембрани в тялото на женската, от които 

обикновено излизат, когато тя ражда. Те обаче могат да останат в яйчната мембрана 

няколко дни, преди да излязат на бял свят, използвайки главите си, за да пробият 

мембраната. 

      През юни–септември женската ражда от 3 до 12 гущерчета, а след този период те не 

получават родителски грижи. Малките се хранят активно от раждането си и бързо се 

разпръскват. Мъжките и женските стават полово зрели на около 2 и 3 години съответно. 

Данините са взети от Уикипедия 

 

 

            СТЕНЕН ГУЩЕР                        

          Описание : Окраската на гърба върира от светло до тъмносиво,често 

кафяво,изпъстрена с напълно разположени тъмни точки и чиртички.По средната гръбна 

линия  чертичките образуват надлъжна непрекъсната или слабопрекъсната ивица.Гушката 

при женската е жълтеникава,а при мъжкият-портокаленочервена.Коремът е сребристобял 

или жълтеникав до огненочервен.Най-често огненочервен е при мъжките индивиди. 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_(%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 28 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

       На дължина достига до 20 см. Стенният гущер е широко разпространен и е добре 

познат в цялата страна.обитава скалисти и силно припечени места,лишени от 

растителност.Може да се види по зидове,каменни стълби на жилищни постройки по 

селата.Той е бързо подвижен ,особено след като се напече на слънце.Катери се  с лекота по 

отвесни скали и при опастност се скрива в скалните цепнатини 

    .Зимува в кухини между камъните,като при топло време излиза да се припича и през 

зимата.За този гущер е много характерно бързото откъсване на опашката при 

опастност.Това е биологично приспособление.Откъснатата опашка подскача и привлича 

нападателя и гущерът може да избяга.На мястото на откъснатата опашка израства нова,но 

тя никога не достига дължината на предишната.Такава регенерирала опашка няма 

прешлени. 

    Хранене :Храни се главно с дребни насекоми и по-рядко с охлювчета и червеи. 

   Размножаване :Размножава се през май-юни.Женската снася 2-6 яйца в края на 

лятото. Малките се излюпват 50-60 дни по-късно и не се отличават по оцветяване от 

възрастните.  

                       КЛЕХАР- СЛЕПОК                     

     Описание : Клехарът е безкрак гущер,външно много наподобява на змия.Отличава се 

от змиите по наличието на клепачи,които могат да покриват очите,и по преливането между 

главата и тялото. Кожата е гладка,люспите не се застъпват и ,за разлика от 

змиите,слепокът я сменя на парчета,а не цялата наведнъж.Това  прави повръхността на 

тялото му гладка и лъскава. 

    Освен това езикът му не е раздвоен. Окраската му е тъмнокафява с бронзов оттенък.При 

мъжките индивиди по гърба се виждат синкави петна.Младите екземпляри са по-светли 

понякога до сребристи.Затова на някои места у нас този гущер носи името слепок.На гърба 

има две надлъжни тъмни ивици,близо една до друга. Очите са много малки при 

доближаване не бяга,затова е наречен „слепок“.При хващане тялото се втвърдява и навива. 

На дължина достига 50см. и рядко до 65 см.. Обитава разнообразни терени, най-често в 

редки гори,ливади,скалисти местности.Важното за него е да има възможност за  

полуподземен живот-натрупани камъни,пънове,сипеи,почвени кухини. Слепоците са 

активни през деня и обичат да се препичат на слънце. 
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        Хранене : Храни се предимно с голи охлюви,червеи,стоножки и различни насекоми. 

Не хапе. 

    Размножаване: Слепокът е яйцеживороден,т.е. оплодените яйца се задържат в 

яйцепроводите на женската до пълното развитие на зародишите.Женската ражда през юни 

8 до 12 малки,годни за самостоятелен живот.Малките първоначално са сребристи,като 

постепенно до третата си година придобиват окончателния си цвят.Известни са със своето 

дълголетие-в природата достигат възраст около 30 години,а в плен до 54 години. Подобно 

на повечето видове гущери ,слепокът може да откъсне опашката си без сериозна вреда за 

своето здраве, откъдето идва и името му „крехар“.това му помага да се спаси от повечето 

хишници,които след опит да го заловят остават само с опашката му в ноктитет си. 

Опашката израства отново,макар и най-често с по-малък размер. 

 

        ЗЕЛЕН  ГУЩЕР                              

         Описание: Окраската на зеления гущер варира в зависимост от възрастта и от 

условията на живот.Младите са сивкавокафеникави със светли точици.С израстването те 

позеленяват,обсобено мъжкит,които придобиват яркозелен цвят на гарба с черни или 

жълтеникави точки и петна.Женските също са зеленикави,но понякога се срещат и 

кафеникави.Често по гърба им се забелязват надлъжни светли ивици.При мъжките 

коремът е яркожълт,гърлото тъмносиньо,а при женските коремът е бял,а гърлото им бяло 

или жълтеникаво,по-рядко синкаво. На дължина достига до 38 см.,като опашката може да 

заема2/3 от нея.Зеленият гущер е широко разпространен и добре познат в нашата 

страна.Обитава синури,редки храсталаци,каменисти места и се пече на слънце,а често се 

катери  по храстите.При опасност и през нощта се крие най-често в дупки на гризачи,под 

корените на храстите и др. 

        Хранене :Храни се с бръмбари,мухи,мравки,паяци дребни гущери и дори 

мишки.При опит за залавяне зеленият гущер хапе силно,но не е отровен и не може да 

причини големи вреди на човек. 

     Размножаване :В по-южните райони на страната размножаването започва през 

май,а в по-северните-през юни.В началото на лятото женската снася между 5 и 13 

яйца.Малките се излюпват след 2-3 месеца и първоначално са кафяви и с дължина 3-4 см. 
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Броят на яйцата зависи от размерите на женската.Храни се с бръмбари,мухи,мравки,паяци 

дребни гущери и дори мишки.При опит за залавяне зеленият гущер хапе силно,но не е 

отровен и не може да причини големи вреди на човек. 

  Данните  са взети от гущерите в България 

 

 

 

 

 

 

 Гъска – домашна                           

                                        

         Описание :Сивата гъска е най-едрата птица от този род, срещаща се у нас. На 

дължина мъжките достигат до 90 cm. Женските са по-дребни. Теглото варира от 2,5 до 4,1 

kg.Общият тон на оперението й е сив. Предната част на гърба и плешките са кафеникави. 

На корема си има черни петна, които липсват при младите екземпляри. Подопашието и 

краят на опашните пера са бели. Клюнът е светлочервен с бял нокът. 

За разлика от белочелите гъски тя няма бяло петно на главата и е по-едра. Отдолу тялото е 

светло без тъмнокафяви напречни препаски. я плува много добре, но не обича да се 

гмурка.  

        Начин на живот и хранене :Много често можем да наблюдаваме различните 

видове гъски на ята. Гъските са социални птици с добре развита йерархия и отношения в 

общността си. Също така се смята, че са едни от най-интелигентните животни. Приемат 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
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предимно растителна храна. Напролет кълнове на различни растения, плодове и листа на 

водната растителност, а към есента преминава на семена и ако има възможност се храни и 

със зърнени култури. 

 

     Размножаване : Половата си зрелост сивата гъска достига в третата или четвъртата 

година. Женската снася от 4 до 12 (най-често 4-6) мръсно-бели яйца, които мъти в 

продължение на 27-28 дни. Малките са отлични плувци и веднага следват родителите си.  

Данините са взети от Уикипедия 

 

 

                                                                                                       

                    

         Див  заек                                 

        

 
                      Описание:  Лятната козина на заека е жълтокафява до сива, а през зимата 

по-светла. Ушите му са дълги, а опашката /8-10 см./ отгоре черна и бяла отдолу. На 

предните крака има пет пръста, а на задните – четири. Заека им добре развито тяло и тъй 

като задните му крака са по-дълги от предните, той бяга много бързо. Тялото му е дълго 
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около 60 см., предните крака са дълги 20 см., а задните 35 см., теглото му достига 5-6 кг. В 

зависимост от местообитанието заека се дели на полски и горски. 

            Хранене : Заекът се храни с разни тревни видове, посеви и културни насаждения, 

огризва кората на млади овощни дръвчета и др. Заекът има остри резци на горната и 

долната челюст. 

             Размножаване :  Сватбуването на заека започва през януари и може да 

продължи до март, което е в зависимост от характера на времето. Сватбуването се повтаря 

3 – 4 пъти в годината. Мъжкият опложда по няколко женски, не са редки случаите 

мъжките да водят груби битки. Бременността  трае 45-48 дни, и в зависимост от възрастта 

и сезона зайката ражда две, три или четири, рядко пет  зрящи и с козина зайчета. Малките 

растат бързо и скоро започват самостоятелен живот. 

       Особености 

           Заекът е нощно животно. През деня почива във временно легло – малка ямка на 

земята. Предпочита сухи, отцедливи леки почви. Преди да легне, заека прави плетеница от 

следи и най-често със страничен скок напуска дирята си, изкопава плитка ямка, в която 

ляга. Следите на заека на продълговати и заострени. Задните лапи се отпечатват отпред 

една до друга, а зад тях са стъпките от предните лапи. 

 Данните са взети от основни видове дивеч в България 

 

            ДИВА КОТКА                 

         Описание :  Дивата котка е с гъста и дълга козина, при мъжките е бледосива до 

черносива, а женската е жълтосива. На гушата има жълтеникаво петно, а на челото четири 

успоредни ивици. Опашката е рунтава, с черни пръстени и на върха е тъпа /отсечена/  и 

дълга 31 см., което я отличава от питомната котка. 
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         Хранене   :  Дивата котка ловува нощно време. Основна храна са мишките и други 

гризачи, напада също така зайчета, катерици, малки сърнета, а също така и люпилата на 

птици гнездещи по земята и дърветата – фазани, яребици, кеклици и др . 

          Размножаване : Дивата котка сватбува през февруари – март, и след двумесечна 

бременност ражда от 3 до 6 малки. Те растат бързо и скоро започват самостоятелен живот. 

За убежище използва дупки и хралупи на стари дървета. 

Данните са взети от основни видове дивеч в България 

 

 

 

    Дива патица                                              

        Описание : Оперението на мъжката патица през брачния период е много ярко. 

Главата и шията са тъмнозелени, с метален блясък. На шията има бяла огърлица. Гърдите 

са кафяви, гърбът сиво-кафяв, а тялото отдолу е светло-сиво, с напречни вълновидни 

препаски. Задната част и надопашието са черни със зелен блясък. Огледалото й е 

трицветно - стоманено-синьо с виолетов оттенък, оградено от двете страни с черна и бяла 

ивица. На опашката има две извити перца. В извънбрачно оперение мъжките патици 

приличат на женските, но горната страна на тялото им е едноцветна кафява, опашката е 

по-светла, главата по-черна, гушата по-тъмна, а клюнът - жълтозелен. 

           Големината на мъжките патици варира твърде много. Тя достига на тегло до 1,7 kg       

(средно 1 kg), а на дължина - от 50 до 55 cm. 

         Женската патица е по-дребна – от 0,750 до 1,300 kg.Тя няма добре изразен сезонен 

диморфизъм. Общият тон на нейното оперение е сиво-кафяв или ръждиво-жълт с 

множество черни петна и щрихи по цялото тяло. Гърлото е жълто-бяло, като крилното 

огледало е както при мъжкия. Надкрилията са малко по-тъмни. Клюнът е с розов оттенък и 

тъмна ивица по средата. 

        Младите птици приличат на женските, но са по-тъмни и еднообразно оцветени. 

Съвсем естествено е нейното предпочитание към водните площи, обрасли с гъста 

крайбрежна растителност, в която те гнездят и се укриват по време на линеенето Избягва 

бързо течащи реки и бедни на хранителни вещества екосистеми.  
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        Хранене   : Дивата патица отначало храни малките си през деня с малки насекоми. 

По-късно, когато на патетата израстат роговите израстъци по клюна, те започват да се 

хранят и през нощта, като прецеждат тинята. Храната на възрастните патици е твърде 

разнообразна. Те ядат растителна и животинска храна - зелени части на водни растения, 

ларви и възрастни насекоми, мекотели, нерядко риба и вегетативни части и семена на 

културни растения и др. 

 

             Размножаване:                

                                          
         Половата зрелост при зеленоглавката настъпва на една година. Тя образува двойки, 

които при патиците, зимуващи у нас, се оформят още през есента, а при прелетните - през 

зимата в местата на зимуване. Ятата се запазват до пролетта. Сватбуването е съпроводено 

със специфична брачна игра. Свободните женски патици се стараят да привлекат някой 

паток от тези, които вече са се чифтосали. 

Женската патица построява гнездото си от сухи растителни части в непосредствена 

близост до водоемите. То е добре скрито в тревата, корените на дърветата, в блатна 

растителност или храстите. 

         Рядко дивата патица гнезди по дърветата в стари гнезда на чапли или вранови птици. 

В продължение на 10 дни, най-често привечер, женската снася по едно яйце. След всяко 

яйце женската се задържа все повече в гнездото, но истинското мътене започва след 

снасянето на последното яйце. Въпреки че първите яйца са вече леко замътени, малките 

патенца се излюпват след 26 дни, в продължение на около 10 часа. Отначало женската 

патица напуска гнездото сутрин и вечер, за да се храни, но след това лежи много упорито, 

дори и в случай на опасност. 

          След излюпването малките бързо укрепват (около 12-16 

часа), след което майката ги повежда към водата. Ако 

патицата е мътила на дърво, малките сами скачат от гнездото 

без да се наранят. Майката с малките се укрива в гъстата 

водна растителност или почива на брега, скрита в храсталаци, 

треви, бурени и др. Мъжките по това време започват 

интензивно да линеят, поради което се укриват в подходящи 

места, където трудно могат да бъдат открити. 

.          Естествени неприятели 
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    Техните гнезда и люпила се унищожават от хищници, хора, а твърде често и от 

наводнения. Патиците гнездят и в селскостопански култури, ливадите и пасищата около 

водоемите и при прибирането на реколтата техните гнезда се унищожават. 

 

      Диво прасе               

  Описание : Има късо и масивно тяло, предната част е по-силно развита от задната. 

Главата е голяма и масивна. Муцуната и е силно източена напред във формата на зурла, 

очите са малки, с добре развити уши. Кучешките зъби (т. нар. глиги или бивни) у мъжкия 

(глиган) са силно развити и излизат извън устата, представлявайки добро средство за 

защита. Страничните втори и пети пръст са добре развити. 

           Космената покривка представлява рядка и груба четина. През зимата между нея се 

развиват мека и гъста козина. Окраската варира от тъмнокафява до сива, индивидуално и в 

зависимост от географското разпространение 

          Води стаден начин на живот, като образува малки групи. Съставени са от няколко 

женски и техните малки. Зрелите мъжки живеят усамотено. Активността е от 40 до 65 % от 

денонощието. 

          Може да стане жертва на много хищници — вълк, мечка, рис, тигър. Поради по-

малкия си размер лисицата, дивата котка и бухала са заплаха само за малките. 

Продължителността на живота е 10—12 г. 

                Хранене :Дивата свиня е всеядно животно. Хранителният спектър е изключително 

широк – корени, грудки, жълъди, плодове, мърша, червеи, охлюви, насекоми, жаби, костенурки, 

мишевидни гризачи и др. Обикновено се храни през нощта. Майката кърми и защитава малките си 

докато пораснат. 

          Размножаване  Размножават се от ноември до януари. Бременността трае 4 

месеца, след което ражда 3—6 малки. Женските се отделят от групата си за да родят и след 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8A%D0%B1%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
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това се присъединяват отново заедно с малките си. До тримесечната си възраст имат сиво-

червеникава окраска с надлъжни жълти ивици. Половата зрялост настъпва на 2 години, а 

пълното развитие, на 5-6г. 

Данините са взети от Уикипедия 

 

                                                        Жаба                  

        Описание :Видът крастава жаба спада към безопашатитете земноводни.Названието 

зелена крастава жаба произлиза от цвета на петната и от вида на нейната кожа. Външно по 

тялото се различават глава,трупна част и питопръстни крайници,като задните са по-големи 

и развити във връзка с начина на придвижване.Кожата е добре увлажнена,защото е богата 

на жлези и капиляри, активно участва в газовата обяна и при нейното изсъхване жабиата 

умира.Двигателнат система на една крастава жаба се състои от активна и пасивна 

част.Придвижването става с малки или големи подскоци,които се осъществяват от задните 

крака,а омекотяването при приземяване става с помощта на предните. Зелената крастава 

жаба е активна предимно нощем, но понякога излиза и през хладни и дъждовни дни. Денят 

прекарва закопана в рохка земя, скрита сред влажна шума или на някое друго подходящо 

място. Зимува в дупки на гризачи, мазета и водомерни шахти в селата и други подземни 

скривалища 

               Хранене : Зелената крастава жаба се храни с насекоми, червеи, паякообразни, охлюви. 

Известно е, че унищожава много селскостопански вредители (колорадски бръмбари, зелеви 

гъсеници и други). 

                  Размножаване :Размножителният период на зелената крастава жаба е най-

често през април. Тогава женските снасят 3000-7000 яйца (рядко до 12 800) в различни 

плитки водни басейни, включително временни локви. Те са разположени в прозрачни 

шнурове, достигащи дължина до 7 m, които копулиращата двойка прикрепва към 

подводната растителност. Малките метаморфозират за 45-65 дни,  

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_(%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%B0_(%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Данините са взети от Уикипедия 

 

 

              ДОМАШЕН ЗАЕК            

 

          Описание : Пухкавият домашен заек е сред предпочитаните домашни 

любимци за по-ангажираните стопани. Дългоухите пухчовци заемат трето място след 

кучетата и котките в жилищата на хората, които искат да приютят четириноги, защото са 

социални и адаптивни към хората. Малките дългоухковци с меки топчести опашки 

са териториални животни, които обикновено живеят в свободно организирани социални 

групи. Свободно в средата си живеят в лабиринти, състоящи се от една сложна поредица 

от подземни тунели с различни входове и изходи. Има 50 известни породи заек с над 100 

различни видове зайци в света. Зайците имат козина, вариращи от чисто бяло до черно или 

сив 

             Техният размер може да достигне някъде от 20 см в дължина. Те са тревопасни 

животни, които предпочитат зеленчуци, листна растителност и се хранят предимно през 

нощта. Отглеждането им в затворена среда като домашни любимци изисква да им се 

осигури подслон и места за криене – зайци, ограничени от открити пространства, без 

възможност за защита ще се чувстват заплашени. Те се отегчават. В дивата природа, зайците имат 

много възможности да бъдат заети – от търсене на храна до възпроизводството и териториална 

отбрана. 

           Домашните зайци, от друга страна, често нямат стимулация, която може да доведе до 

поведенчески проблеми и лошо здравословно състояние. По подобие на хората, те трябва 

да се съхраняват физически и психически активни. Естествената среда на заека може да 

бъде имитирана чрез предоставяне на тунели и платформи за катерене, пънове, клони, 

подходящи играчки и места, в които да се скрие, като картонени кутии, например. 

http://lazara.bg/horoskop/domashen-lubimec-spored-zodiata/
http://lazara.bg/horoskop/domashen-lubimec-spored-zodiata/
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             Да имате домашен заек е също толкова удовлетворяващо, колкото да имате куче или 

котка. В къщи те живеят по-дълго, отколкото на свобода. Докато живота на дивият заек 

продължава средно по  10 години, при питомния те са 12. Дългоухите животни обикновено 

са най-активни по време на вечерта и рано сутринта, защото природата им на 

потенциална плячка ги кара да прекарват повечето от деня си, скрити в растителност или в 

подземни дупки. Ако са подгонени, тя бягат на зиг-заг и силните им задни крака развиват 

до 28 км/ч. Ушите им, които стигат до 10 см дължина, имат функцията да откриват 

хищниците в хабитата, като ги чуват от далеч и се подготвят да избягат и да се скрият, за 

да спасят живота си. 

               Интересен факт, който ще забележите в последствие е това, че заекът в дома 

ви има по пет пръста на предните лапи и по четири на задните – общо 18 вместо 

20. Зайците имат четири големи резци (предни зъби) и два малки резци, разположени 

точно зад горните. В задната част на устата си те имат по шест горни и пет долни кътни 

зъби от всяка страна. За да се компенсира постоянното им износване от дъвкането на 

листа, треви, плевели и клонки, заешките зъби са с отворени корени, което означава, че те 

растат непрекъснато през целия им живот. зайците се размножават най-малко три до 

четири пъти годишно. Новородените са между три и седем в котило Те са слепи и без 

козина, като са в състояние да се движат скоро след раждането. Питомните и дивите зайци 

могат да си приличат, но те са два различни вида. Най-голямата разлика между тях е в това 

как изглеждат малките им. 

       При опасност зайците се изправят на задните си лапи, за да могат да видят по-добре 

заплахата. Те предупреждават останалите от вида си за наближаваща опасност, като тупат 

с краче. Като цяло поведението им е много интересно за наблюдаване, защото са 

много  териториални животни. 

       Макар да отглеждате вашият домашен заек самостоятелно, трябва да сте на ясно с 

факта, че тези животни трябва да се държат по двойки.  Другарство е от ключово значение 

за благосъстоянието на зайците – без компанията на друг представител на вида си 

кастрираните дългоухчовци се самотни и отегчени. В дивата природа, зайците са социални 

същества, факт, който не се променя, само защото те се отглеждат като домашни 

любимци. 

       Тези животни не могат да повръщат заради анатомичното подреждане на кардията и 

стомаха им, което създава смъртна опасност при поглъщането на несмилаема храна. Тя 

причинява задръствания, които пречат на ларинкса (дихателните пътища), който е 

преминал от хранопровода и може да доведе до фатални сърдечни атаки. 
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    Ето и няколко забавни факта – те подскачат във въздуха, бягат, извъртате тялото си и 

потропват с краката си като израз на радост. Те могат да говорят – въпреки че обикновено 

са много тихи, зайците съобщават на глас, с различна видове звуци и общуване с различни 

съобщения. Например ниското им бръмчене, когато вървят около едно физическо лице е 

сигнал на обич. Тези животни могат да бъдат обучени – зайци, отглеждани като домашни 

любимци наистина могат да се възползват от наградо-базирано обучение. Например, те 

могат да бъдат обучени да упражняват и правят малки скокове, което от своя страна е 

чудесно за здравето им. Като са активни в ежедневието си, това намалява риска от 

наднормено тегло и дори затлъстяване, както и осигуряване на физическа и психическа 

стимулация. 

         Зайците имат отлично обоняние, слух и зрение. Те имат почти 360 ° панорамна визия, 

което им позволява да открият хищниците от всички посоки. Те могат да видят всичко зад 

тях и имат само едно малко сляпо петно в предната част на носа си. Имат изключително 

силни задни крайници, които им позволяват да скачат на големи разстояния – до един 

метър на височина и до три метра дължина. Зайците се нуждаят от много фибри, набавени 

под формата на сено и трева.  Това е един много важен факт за тях и най-важното – това е 

от съществено значение за храносмилателното им здраве и те могат да умрат без 
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1. СМОК                                    

 

            Смок мишкар.Едър вид достигащ до 180 см.Смокът обитава скалисти 

местности,храсталаци ,редки гори и обработваеми земи. Активен е през деня,като добре се 

катери по дървета и храсти.Основната му храна са гризачи, гущери,дребни птици В 

средата на лятото женската снася между 6 и 8 обли яйца.Смокът зимува самостоятелно или 

в група от няколко десетки екземпляра в кухини в почвата стари стълбища на 

къщи.Зимният сън обикновено продължава от края на октомври до края на март,но 

понякога отделни екземпляри излизат на повръхността и по- рано,когато времето е 

слънчево.Пълзи бързо и при неизбежност може да прави нападателни опити. Мишкарят не 

е отровен но  когато неможе да избяга,той напада,захапва нападателя силно,като забива 

острите си зъби в тъканта и държи продължително време без да пуска.Захапаната от него 

част най-лестно се освобождава ,като се потопи във вода заедно с главата на смока. Често 

навлиза в селища за да търси храна.През миналия век е наричан „смок –домошар“,защото е 

използван за ловене на гризачи по плевните и домовете 

 

 

2.ВАДНА ЗМИЯ                                           

           Обикновенна водна змия.достига до около 130 см.Има характерни светли петна в 

задната част на главата.Храни се основно с жаби, по-рядко с  рибки и дребни гризачи 

поради което често се среща край водоеми и реки.водните змии имат характерна защитна 

реакция,вместо да хапят те изхвърлят от клоаката си силно миризлив секрет с който се 

надяват да отблъснат нападателите си.Размножителният период настъпва през май,а 
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снасянето на яйцата през юли.Една женска снася 11-25 яйца.Намерят ли подходящи места 

женските снася яйцата си  общо. Инкубацията на яйцата продължава около месец и 

половина.   

3 СТОМАНЯР    /МЕДЯНКА                  

       Този дребен представител на семейство смокови достига до 80 см.дължина.Има  доста 

разнородно оцветяване от медночервено,кафеникаво ,до жълтеникаво с слабо забележими  

кафяви  петна по гърба си.Въпреки дребните си размери при улавяне често хапе.Храни се с 

гущери и дребни гризачи,а понякога и с насекоми. Среща се предимно по ливадите и места 

с висока тревиста растителност .Стоманяра/медянка /  е  яйцеживородна-задържа 

оплодените яйца до пълното развитие на зародишите и тогава ражда малките си.Броят им е 

2-15 в зависимост от размера на женската. Не е отровна,но рядко бяга при опастност,като 

заема опозата на отровна змия.Бързо се дразни и започва да хапе.         

 

 

 

4.УСОЙНИЦА                         

       Това е една от най-студеноустойчивите  влечуги в света.Окраската варира силно в 

зависимостот условията на живот.Най-често е сива или сивокафява с ясно изразена 

зигзаговидна ивица на гърба.Главата е триъгълна,а тялото-тромаво и завършва с много 

къса опашка.На дължина обикновено достига до 40-60 см.Усойницата е типично 

планинско влечуго но се среща и на по-ниска надморка височина под 800 м. надморска 

височина.Обитава главно сенчисти и усойни места,от там носи и името си“усойница“.Тя е 

активна през нощта,когато търси храната си.Среща се и през деня но тогава е 

ленива,излязла да се погрее на слънце.Тя е яйцеживородна-оплождането става към края на 

юни,а раждането към края на август.Женската ражда до 18 напълно развити малки.Само 
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минути след като са се родили малките са способни да хапят. Храни се предимно с 

гризачи,по-рядко напада гущери и насекоми.Усойницата е отровна змия ,но не еагресивна 

дори може да се каже че е страхлива змия.Хапе само в изключителни случай,когато я 

настъпите например.Локалните симптоми при ухапване включват:незабавна и силна 

болка,последвана след няколко минути /в някой случай до половин час/от подуване и 

изтръпване.След няколко часа болката се разпространява по целия крайник като се явяват 

червеникави петна и той се подуе.Подуването може да се разпространи по торса ,а при 

деца дори по цялото тяло.Системните симптоми,могат да бъдат тежки.Могат да се появят 

до 5 минути след ухапването или да се забавят до часове.Те включват гадене и 

повръщане,коремни колики и диария,потене,треска тахикардия,световъртеж,загуба на 

съзнание и др.Ако не се инжектира серум /противоотрово/ тези симтоми се задържат до 48 

часа. В тежки случай настъпва сърдечна несоттатъчност. 

 

5. ПЕПЕЛЯНКА                                       

 

      Пепелянката е най-често срещаната отровна змия в България. Неправилно на много 

места пепелянката наричат усойница. От нея тя се различава по рогчето на горната част на 

муцуната, макар, че при някои индивиди може и да липсва. То е покрито с дребни люспи. 

Има характерно оцветяване - сивкаво тяло (от тук и името и), изпъстрено с тъмни 

ромбоидни шарки. Има голяма вариация в цвета - от почти или напълно черни екземпляри 

до светло сиви. Окраската на тялото варира силно, но при всички случаи е в кафяви 

тонове. По средата на гърба има тъмна зигзаговидна ивица. Главата е с триъгълна форма, а 

опашката - много къса и завършва рязко. На дължина достига обикновено до 50см., много 

рядко 80 или 100см. Пепелянката обитава припечени места, бедни на растителност, 

особено карстови терени... Пепелянката е активна предимно през деня, в низините и при 

топло време - също и нощем. Храни се главно с дребни бозайници и птици, по-младите 

екземпляри - с гущери. Понякога яде и змии, включително други пепелянки. Прекарва 2 до 

6 месеца в зимен сън. Като цяло е доста "мързелива" и рядко хапе без причина. 

Предпочита да избяга, при възможност. Когато я стреснете реагира различно - остава 

неподвижна или съска и бяга или в редки случаи, направо хапе. Пепелянката е 

яйцеживородна, т.е. след оплождането яйцата се задържат в яйцепроводите на женската до 

пълното развитие на зародишите. Женската ражда малките през юли-август. Те пробиват 

тънката яйчна обвивка и заживяват самостоятелно. Храни се главно с дребни гризачи, 
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гущери, а понякога и насекоми. Нахрани ли се става слабо подвижна. Пепелянката е 

отровна змия. Тя никога не бяга от опасността, която я заплашва. При приближаване на 

неприятел нагърчва предната част на тялото си и се изхвърля като пружина, за да ухапе. 

След това бързо се укрива, но ако неприятелят не се отстрани, тя заема отново поза за 

ухапване. При среща с пепелянка просто заобиколете мястото. Ако е върху скалите, където 

се катерите, отстранете внимателно змията с пръчка. Тя ще се скрие в цепнатина, дупка 

или под камък. Никога не пробвайте да я хващате за опашката, за да я отстраните от пътя 

си! Отровата на пепелянките е сравнително токсична, но се променя с времето и при 

различните популации. Тя има както протеолитични, така и невротоксични компоненти, 

като съдържа и хемотоксини с кръвосъсирващи свойства, подобни и също толкова силни, 

колкото тези в отровата на гърмящите змии. Симптомите при ухапване могат да настъпят 

незабавно - болка, подуване и обезцветяване, понякога замайване и изтръпване. Хората, 

както и мишките и птиците, реагират бързо на отровата на пепелянката. Гущерите са по-

слабо засегнати, а земноводните дори могат да оцелеят след ухапване. Някои змии, като 

медянките и водните змии, изглежда са нечувствителни към нея. Дори без антидот 

симптомите отшумяват до няколко дни. Може да е опасна за деца и възрастни хора с лошо 

здраве.  

 

 

 Даните са взети от змиите в България 

 

 

         КАЛИНКА                                  

       Описание : Калинките (Coccinellidae) са включващо над 5 000 вида 

семейство насекоми, разпространено в по-голямата част от света, като на много места това 

е станало вследствие на разселване от човека, с цел растителна защита. Те са характерни за 

почти всички земеделски региони на страните с умерен и тропически климат. Тези 

бръмбари се хранят се главно с листни и щитовидни въшки, освен това плашат останалите 

насекоми с неприятната за тях миризма, която отделят, когато се почувстват в опасност.    

Същевременно ларвите на калинките, особено при липса на друга храна, са силно 

агресивни и към другите ларви на калинки и в определени случаи ларвите на един вид 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D1%88%D0%BA%D0%B8
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могат да представляват заплаха за самото съществуване на друг вид калинки; например 

арлекинът (Harmonia axyridis) - за най-разпространена в България седемточковата 

калинка (Coccinella septempunctata). Съществуват и някои видове калинки, като 

оранжевата калинка от подсемейство Epilachninae, които приемат растителна храна и дори 

могат да бъдат определени като леки селскостопански вредители, които се хранят с 

листата на житни растения, картофи, бобови растения и други. Понякога популацията се 

увеличава главоломно, - основно в периоди, когато естествените им врагове, например 

паразитоидните оси, които нападат яйцата им, са малко. Когато това се случи, тези 

калинки могат да нанесат сериозни щети върху реколтата. 

Калинките могат да летят добре и достигат от 75 до 91 размаха в секунда. 

Външен вид 

      Повечето калинки имат овални, куполовидни тела с 6 къси крака. В зависимост от вида 

си те могат да са покрити с петна, ивици или никакви отличителни шарки. На големина 

достигат между 0,8 мм и 18 мм. Обикновено са червени, жълти или оранжеви с малки 

черни точки върху надкрилията си, но и много видове от семейство калинки са почти 

изцяло или напълно черни, сиви или кафяви. Краката, главата и антените им са черни. 

Въпреки това има съществени разлики във външния им вид, като има калинки с дванадесет 

бели петна върху кафяв фон върху надкрилията си. . Седемточковите калинки са червени 

или оранжеви с по три точки от всяка страна и една в средата. Техните глави са черни с 

бели петна от всяка страна.Начинът, по който калинките от един и същи вид могат да 

изглеждат варира. Например двадесет и четири точковата калинка може да има над 4 000 

различни разновидности. 

        Калинките са обичани от хората, но въпреки тяхната популярност те са обект на 

много заблуди. Надкрилията на калинките, доколкото притежават такива, имат различен 

брой точки, но индивидите от един и същи вид винаги са с еднакъв брой, противно на 

популярния мит, че броят на точките върху гърба на насекомото показва възрастта 

му.Повече се доближава до истината поверието, че цветът зависи от това. Отнема няколко 

дни докато цвета на вече възрастните бръмбари се развие напълно и се стабилизира. По 

принцип цвета на вече зрялата калинка е по-плътен и по-тъмен от този на ларвите. 

         Често едноцветните калинки, особено по тъмните видове, не са разпознавани от 

хората като калинки. В същото време се случва често хората погрешно да мислят много 

други малки бръмбари за калинки, объркани от сходните форма и окраска. Например 

щитоносните въшки, които имат подобна форма като тази на калинките и също са 

устроени така, че да могат да се залепват толкова добре за плоски повърхности, че мравки 

и други техни врагове да не могат да ги уловят; както и петнистите листни въшки, които са 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82_%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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на точки в червено, оранжево или жълто и черно, и с това също силно наподобяват 

калинките 

Данините са взети от Уикипедия 

 

 

Катерица                                                                       

 

              Описание : Катериците са средноголеми гризачи с дължина на тялото с главата 

200-310 mm. Опашката е с дълги косми и е с дължина, приблизително равна на тази на 

останалата част от тялото. Живеят предимно по дърветата. 

       Хранене   : Хранят се със семена на шишарки, жълъди, филизи, гъби, орехи, ягоди; 

понякога с насекоми и птичи яйца. Различни плодове Често изгризват кората на дърветата, 

за да стигнат до дървесния сок. Активни са през деня, предимно сутрин и привечер.В 

природата оцветяването на катерицата зависи от това колко запаси е успяла да натрупа 

през зимата.Тя ги крие на различни места,дори ги заравя далече от мястото където се 

намира къщичката и.Друг проблем на горските катерици е,че ако есентта е твърде студена 

те са принудени да започнат да се хранят със запасите си за зимата. Когато те свършат 

въпреки студа,катерицата излиза от къщичката си и започва да търси храна. Ако 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D0%B1%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_(%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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катерицата живее в парк,тя се насочва към най-близкия контейнер за боклук и започва да 

търси храна в него. 

                Размножаване  : През март започва любовният период на катериците.няколко 

мъжкари се събират около една женска и започват боеве за вниманието и.След като се 

чивтоса с най- силния от мъжкарите женската ражда от 2 до 8 малки.Новородените 

катерици са слепи и започват да виждат едва на десетия ден след раждането..В природата 

майката и бащата се редуват кой да носи храна на малките след като те спрад да 

сучат.След това родителите остават децата си да се оправят сами. И се заемат със 

създаването на ново поколение.Братята и сестрите известно време остават заедно.След 

като роди втори път женската често остава с децета си от първото раждане 

      Данините са взети от Уикипедия 

 

                КОЗА                          

      Описание: Козата е кравата на бедняка. Само богатите са имали възможност да 

отглеждат крави и овце. 

         Козата не е взискателна към храната. Тя пасе трева, листа, крехки клонки. 

        Козата е опитомена от човека в дълбока древност в югоизточна Европа и Средна 

Азия. По тези места и сега се срещат диви кози, които се катерят по високите части в 

планините. 

        Домашната коза има по-буен нрав от овцата, има и рога на главата си. И тя като 

овцата дава мляко и козината и се стриже. 

       Продължителността й на живот е около 15 години, през което време тя много пъти 

дава живот на 1-2 яренца(така се наричат малките на козата). 
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       Домашните кози отглеждани в България дават 250 - 300 литра мляко годишно. Но има 

породи, като швейцарската сланска коза, която е по-едра, безрога и много кротка дава 

около 700 литра мляко, че и повече. 

           Прочута е и ангорската коза от Мала Азия. Младите кози от тази порода имат дълга 

лъскава козина, като коприна. От една женска коза се настригват до 4кг козина, а от 

мъжката(пръч) почти двойно. 

           Козата също е много полезно домашно животно. 

 

      Данините са взети от Уикипедия 
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Домашна кокошка                          

 
 

 

                    Описание : Домашните кокошки (Gallus gallus domesticus) 

са подвид средноголеми птици от семейство Фазанови (Phasianidae), одомашнена форма на 

дивата банкивска кокошка (Gallus gallus). С общ брой от повече от 24 милиарда, те са по-

многобройни от всяка друга птица, както и най-многочисленото и широко разпространено 

одомашнено животно на планетата. Кокошките се отглеждат основно за производство 

на месо и яйца, но от тях също така се добива пух и перушина. Много породи кокошки се 

отглеждат като домашни любимци, а в някои страни от Югоизточна Азия са застъпени и 

породи за борба. Ембрионът на домашната кокошка е класическа културелна среда във 

вирусологичните изследвания, а кокошката е най-разпространената лабораторна птица. 

       Кокошките живеят между пет и единадесет години в зависимост от породата и 

условията на отглеждане. При интензивно промишлено отглеждане за месо, пилетата 

обикновено се колят 6 седмици след излюпването, а при свободно или органично 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_(%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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отглеждане – след около 14 седмици. Кокошките от специализирани породи за яйца снасят 

до 300 яйца годишно, но след 12 месеца добивът намалява и те обикновено също се 

използват за месо, често в преработен вид. Най-възрастната кокошка, според Книгата на 

Гинес, умира от сърдечна недостатъчност на 16 години. 

        Възрастните домашни кокошки (женската, наричана също кокошка, а мъжкият –

 петел) тежат от 1,5 до 5 kg в зависимост от породата. Нормално е петлите на Gallus gallus 

domestica да тежат с около 1 kg повече от женските. При тях се наблюдава ярко 

изразен полов диморфизъм. Мъжките се отличават с по-ярко оперение, което е най-силно 

обособено на дългата им пищна опашка и на шията. При петлите на задната повърхност на 

краката се образува добре изразена шпора. Това е рудиментиран пети пръст, който често е 

ценен белег при борцовите породи петли. Наблюдава се и разлика в размера и формата 

на гребена и околоушките. Те се явяват органи повлияващи 

благоприятно терморегулацията на организма като регулират количеството на 

преминаващата кръв и охлаждането и. При различните породи гребените се различават по 

форма. Те биват листовидни, розовидни, граховидни и други. Гребенът при петлите при 

болшинството от породите е значително по-едър от този на кокошките. Клюнът е леко 

извит, а оцветяването му както и това на краката варира от бяло до черно, като обикновено 

и жълто или розово. При някои от породите се наблюдава оперение по краката стигащо 

дори до пръстите – т.нар. „гащати“ породи кокошки. 

        Въпреки че са леки птици, домашните кокошки не могат да летят на дълги разстояния. 

Обикновено размахват крилекато си помагат и със скок, за да прескочат ограда или кацнат 

на дърво или по-висока кацалка. Малките пилета обикновено са способни да прелитат по-

дълги разстояния, но правят това по-скоро с цел избягване от опасност. 

         Домашната кокошка е стадно животно и се движи на ята, в които е изградена 

определена структура. Имат и общ подход към инкубиране на яйцата и отглеждане на 

пилетата. Още при пилетата се проявяват определени индивиди, които да доминират над 

останалите. Те първи кълват от храната, а с нарастването и достигане на полова зрялост и 

до достъпа към местата на гнездене. В случаите, когато от ятото се премахне квачка или 

петел, се наблюдава временно прекъсване на този социален ред, докато не се установи нов. 

Внасянето на млади птици към стадо с вече изградена структура може да доведе до 

насилие и нараняване между кокошките 

         Кокошките снасят и мътят яйцата в изградени от хората гнезда, наречени полози. 

Много често обаче птиците снасят на други места, които смятат за подходящи или направо 

върху земята. В условията на интензивното птицевъдство това е неизгодно. Поради тази 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
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цел в полозите се поставят яйца от други кокошки или бутафорни яйца с цел птицата да се 

приучва къде да снася. 

          Звуците, които издават, се изразяват в кукуригане на петлите. С това мъжките птици 

оповестяват територията си или кукуригат в случаи, когато са притеснени от външен 

фактор. След снасяне пък кокошките кудкудякат. В случаите, когато са притеснени от 

човек или животно, от което усещат заплаха, птиците от всички възрасти издават 

характерен кудкудякащ звук издаващ безпокойство. 

      Данините са взети от Уикипедия 

 

 

               Кон                           

      

               Описание : Представлява опитомен еднокопитен бозайник представител на 

семейство Коне. В световен мащаб конете играят голяма роля в човешките култури в 

продължение на хилядолетия. Те се използват за развлекателни и спортни дейности, както 

и за работни цели. Конят има дълги и тънки крака, приспособени за бързо бягане. Тялото е 

покрито с гъста космена покривка, състояща се от твърди и меки косми, като дългите и 

груби косми на врата образуват грива, а на опашката – дълъг космен кичур. Копитата при 

конете са изключително чувствителни. Освен за лесно придвижване по различни терени, 

копитата на конете имат едно важно предназначение – стъпвайки върху копитото си при 

движение, то притиска кръвоносните съдове, благодарение на което кръвта се връща по-

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
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лесно обратно към сърцето. Това подпомагане на кръвоносната система увеличава 

издържливостта на тези красиви животни.   

      Хранене. :Конете ядат по малки количества от един и същи вид храна /Предимно 

тревиста растителност в суров или исушен вид /  през целия ден, като изминават големи 

разстояния, за да си я набавят. Очите са едни от най-нежните и най-сложно устроени 

сетивни органи, благодарение на които конете виждат това, което се случва около тяхОт 

всички сухоземни бозайници най-големи очи имат конете – диаметърът на очната им 

ябълка достига 5,1 cm .Конят има отлична пространствена ориентация. Веднъж преминал 

през даден маршрут, колкото и труден да е, той в тъмна и непрогледна нощ може да се 

завърне по него обратно,  

        Размножаване :  Бременността на коня продължава 335-340 дни и обикновено 

раждат само по едно малко. Близнаците са голяма рядкост. Малките много бързо се 

изправят на крака и са способни след няколко часа да ходят заедно с майката. 

      Конете, особено жребчетата навършили 18 месечна възраст, са вече полово активни и 

способни да се размножават.   

      Данините са взети от Уикипедия 

 

       КРАВА – ГОВЕДО              

         Описание:  Кравата е станала домашно животно преди повече от десет хилядолетия. 

Тя произлиза от дивото говедо(тура). То се отличава с едър ръст и буен нрав. 

Бикът е бил лъскав, черен със сребриста белезникава ивица на гърба и ръждива розетка от 

козина на челото. Рогата му били дълги и остри на края. 

Никой не смеел да нападне свирепия тур, а дивата крава(турицата) била по-дребна на ръст 

и с ръждиво-кестенява козина. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8
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Туриците били обект на лов и броят им намалял до пълното й изчезване. Последната дива 

крава е умряла в Полша през1627 г.и така вида й е изчезнал от лицето на земята, но пък са 

останали различни породи опитомени крави. 

 Днешните домашни крави са различни по външен вид има пъстри и едноцветни, дребни и 

по-едри. Българские породи "сивото говедо"(искърското) и дребното късорого говедо от 

планинските местности на Родопите и Стара планина не се отличават с голяма 

млекодайност, но пък не са придирчиви по отношение на храна, устойчиви са на 

заболявания и издържат на студ. 

    Чрез кръстоски с чужди с чужди говеда са получени българското черно /садовско/ 

говедо, както и българското кафяво /кулското /.Млечността на тези породи достига 3000л. 

на година . 

    Домашните говеда живеят 18-20 години. Теса тревопасни преживни животниVЕдин 

кравар може да се грижи за около 50 крави. Те са кротки животни. В миналото хората са ги 

използвали и като впрегатна сила 

     Кравата ражда по едно теленце на година. Месото на телето,е много вкусно.Месото на 

кравата също се използва за храна,но по-голямо значение за хората има млякото,което тя 

дава. 

                                            

 

Данините са взети от Уикипедия 

 

 

                                                 КОСТЕНУРКА                             
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        Описание  :  Най-характерната особеност на костенурките е корубата. Тя се състои 

от изпъкнала горна част - карапакс и плоска долна част пластрон. Двете части са свързани 

със сухожилни връзки, които при много видове са напълно вкостенени. Костенурките  

притежават непостоянна телесна температура, зависеща от околната среда.  През най-

студените месеци от годината те изпадат в зимен сън. През сухи и горещи лета, когато 

растителността изсъхва и храната им съответно намалява могат да изпаднат в летаргично 

състояние. Тогава те остават заровени под земята докато големите суши отминат и отново 

се раззелени. Всички видове костенурки са с дневна активност..                     

         Хранене: Костенурките нямат зъби. Раздробяването на храната става чрез 

вкостенените остри ръбове на челюстите. Хранят се предимно с растителна,/ 

глухарче,живовляк, слез,орлови нокти ,ястребова брада и др./ по-рядко и с животинска 

храна./червей ,мекотели и други дребни безграбначни/                        

          Размножаване : Размножаването е свързано с брачни игри и турнири между 

мъжките. В рамките на размножителния период женските снасят неколкократно в отделни 

гнездови ямки по 2-12 яйца. Малките се излюпват след 80-100 дни и са с размери около 30 

mm и тегло 10-13 грама. Те са миниатюрни копия на родителите, като различията им са 

основно в размерите. Те са напълно самостоятелни и възрастните не полагат специални 

грижи за тях.Повечето видове живеят дълго – в редки случаи над 100 години. 

          Сухоземните костенурки зимуват от ноември (най-често средата на октомври) до 

март. Костенурките зимуват в изкопани от тях наклонени дупки с дължина 60-90 сm, 

разположени обикновено на склонове с южно изложение. Понякога използуват изоставени 

дупки на лисици и язовци. Оптималната температура в зимовищата е около 5°С. 

Естествени врагове 

Дивата свиня е един от бозайниците враг на костенурките. Понякога яйца и млади 

костенурки биват унищожавани от белки, язовци, лисици, чакали, гарвани-гробари. 
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                       КОТКА                        

           Описание  : Котката  е малък одомашнен хищен бозайник, отличаваща се от 

останалите животни от семейство Котки по редица особености. Koтĸитe ca cxoдни пo 

aнaтoмия c дpyгитe живoтни oт ceмeйcтвo Фeлиди - cъc cилни, гъвĸaви тeлa, бъpзи 

peфлeĸcи, ocтpи пpибиpaщи ce нoĸти и зъби, aдaптиpaни зa yбийcтвoтo нa дpeбнa плячĸa. 

            Kaтo нoщни xищници, ĸoтĸитe изпoлзвaт cвoя ocтъp cлyx и cпocoбнocттa cи дa 

виждaт в пoчти пълнa тъмнинa, ĸoeтo им пoмaгa зa пo-лecнoтo нaмиpaнe нa cвoятa плячĸa. 

Koтĸитe пpитeжaвaт cпocoбнocттa дa чyвaт звyци, нeпocилни зa yлaвянe oт чoвeшĸoтo yxo; 

звyци c пo-виcoĸa чecтoтa, ĸoитo xopaтa нe мoгaт дa възпpиeмaт. Cлyxът нa ĸoтĸитe e 

"нacтpoeн" ĸъм тeзи пo-виcoĸи звyци. 

             B дoпълнeниe ĸъм ocтpият им cлyx, yшитe нa ĸoтĸaтa пpитeжaвaт и гoлям бpoй 

мycĸyли. Koтĸитe paзчитaт пoвeчe нa cвoя миpиз oтĸoлĸoтo нa вĸyca cи и имaт мнoгo пo-

дoбpo oбoняниe, oт тoвa нa xopaтa. Bъпpeĸи, чe ca caмocтoятeлни лoвци, ĸoтĸитe ca 

coциaлни видoвe и изпoлзвaт paзнooбpaзиeтo oт звyци, фepoмoни и дp. зa ĸoмyниĸaция. Te 

вĸлючвaт мяyĸaнe, мъpĸaнe, cъcĸaнe, pъмжaнe и cyмтeнe. 

           Πo oтнoшeниe нa чeлюcттa им, ĸoтĸитe имaт зъби, пpиcпocoбeни зa yбивaнe нa 

плячĸa и paзĸъcвaнe нa мeco. Koгaтo пoбeждaвa плячĸaтa cи, ĸoтĸaтa нaнacя cмъpтoнocнa 

зaxaпĸa нa вpaтa cъc cвoитe 2 дълги ĸyчeшĸи зъбa. Πocтaвяйĸи ги мeждy пpeшлeнитe, 

ĸoтĸaтa пpeĸъcвa гpъбнaчният мoзъĸ нa cвoятa жepтвa и тoвa вoди дo нeoбpaтимa пapaлизa 

и cмъpт. 

           B cpaвнeниe c дpyгитe ĸoтĸи, дoмaшнитe ĸoтĸи имaт пo-мaлĸи и пo - cлaбo paзвити 

ĸyчeшĸи зъби, в peзyлтaт нa ĸoeтo пpeдпoчитaт пo дpeбни и мaлĸи "плячĸи", ĸaĸвитo ca 

дpeбнитe гpизaчи, имaщи пo-мaлĸи пpeшлeни. 

           Πoвeчeтo ĸoтĸи имaт 5 нoĸътa нa пpeднитe и 4 - нa зaднитe лaпи. Πeтият нoĸът 

(зaчaтъĸ)  e пpoĸcимaлнo нa дpyгитe нoĸти.  Oщe пo-пpoĸcимaлнo имa издaвaнe, ĸoeтo имa 

вид нa шecти "пpъcт". Taзи cпeцифичнa ocoбeнocт нa пpeднитe лaпи, e ĸapпaлнaтa 
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възлaвничĸa, ycтaнoвeнa cъщo пpи гoлeмитe ĸoтĸи и ĸyчeтa. Toвa нямa вpъзĸa c 

нopмaлнoтo xoдeнe, нo ce cмятa зa нaчин, ĸoйтo пpeчи нa xлъзвaнe пpи cĸaчaнe. 

             Физиoлoгиятa нa ĸoтĸитe мoжe дa бъдe дoбpe пpoyчeнa, тъй ĸaтo тe ca живoтни 

имaщи ĸoнтaĸт c xopaтa и, ĸoитo лecнo мoгaт дa бъдaт дъpжaни. Kaтo цялo физиoлoгиятa 

нaпoдoбявa тaзи пpи дpyгитe xищни бoзaйници, нo ce xapaĸтepизиpa и c няĸoи cпeцифични 

ocoбeнocти, ĸoитo вepoятнo ce дължaт нa дoшлитe oт пycтинятa видoвe. 

              Haпpимep, ĸoтĸитe ca cпocoбни дa издъpжaт нa дocтa виcoĸи тeмпepaтypи. Xopaтa 

oбиĸнoвeнo зaпoчвaт дa ce чyвcтвaт нeĸoмфopтнo, ĸoгaтo тeмпepaтypaтa нa ĸoжaтa им 

минaвa пpиблизитeлнo 44,5 °С (112 °F), нo ĸoтĸитe нe пoĸaзвaт тoзи диcĸoмфopт, дoĸaтo 

ĸoжaтa им нe дocтигнe дocтигa дo oĸoлo 52 °С (126 °F). Moгaт дa пoнacят тeмпepaтypи дo 

56 °С (133 °F), aĸo имaт дocтъп дo вoдa. 

              Koтĸитe зaпaзвaт тoплинaтa чpeз нaмaлявaнe пpитoĸa нa ĸpъв ĸъм ĸoжaтa cи, a 

зaгyбaтa нa тoплинa cтaвa чpeз изпapявaнe пpeз ycтaтa им. Baжнo e дa ce знae, чe тe нe ce 

пoтят и "пъxтят" caмo пpи мнoгo виcoĸи тeмпepaтypи. 

              Koтĸитe ca извecтни c тяxнaтa чиcтoтa, пpeĸapвaйĸи мнoгo чacoвe, ближeйĸи и 

пoчиcтвaйĸи ĸoзинaтa cи. Имaт изĸлючитeлнo дoбpe paзвити пaпили нa eзиĸa, ĸoитo ca 

дocтa твъpди. 

              Kaĸтo вceĸи e зaбeлязвaл, cлeд изxoждaнe вcяĸa eднa ĸoтĸa cтapaтeлнo зapивa 

cвoитe изпpaжнeния. 

             Дoмaшнитe ĸoтĸи c ycпex ce пpиyчaвaт зa изxoждaнe y дoмa в ĸoтeшĸa тoaлeтнa. Tя 

тpябвa дa бъдe вceĸиднeвнo пoчиcтвaнa. 

              Koтeшĸитe изпpaжнeния oбиĸнoвeнo ca cyxи, a ypинaтa им e cилнo 

ĸoнцeнтpиpaнa. И двeтe ocoбeнocти пoзвoлявaт нa ĸoтĸитe дa зaпaзят ĸoлĸoтo ce мoжe 

пoвeчe тeчнocти. 

             Бъбpeцитe им ca тoлĸoвa eфeĸтивни, чe ĸoтĸитe мoгaт дa oцeлeят нa диeтa, 

cъcтoящa ce caмo oт мeco, бeз дoпълнитeлнo вoдa, и дopи ĸoтĸaтa мoжe дa pexидpaтиpa, 

пиeйĸи мopcĸa вoдa. 

      Размножаване и бременност : Paзмнoжaвaнeтo e вaжeн биoлoгичeн пpoцec, 

чpeз ĸoйтo ce ocъщecтвявa cъщecтyвaнeтo нa видa. Жeнcĸитe ĸoтĸи ca ceзoннo 

пoлиecтpycни (пoлициĸлични), ĸoeтo oзнaчaвa, чe мoжe дa имa мнoгo пepиoди нa 

paзгoнвaнe в пpoдължeниe нa eднa гoдинa. Haчaлoтo e пpeз пpoлeттa и зaвъpшвa в ĸpaя нa 

eceнтa. 

           Πpи oтглeждaнe в дoмoвeтe oбaчe ĸoтĸитe чecтo циĸлиpaт peдoвнo пpeз цялaтa 

гoдинa и мoжe дa нe ce пoвлияят oт ceзoнa. Πepиoдитe нa paзгoнвaнe нacтъпвaт нa вceĸи 2 

ceдмици и пpoдължaвaт oĸoлo 4-7 дни. Πълнoтo физичecĸo paзвитиe пpиĸлючвa ĸъм 18 

мeceчнa възpacт - нa тaзи възpacт ce пpeпopъчвa и зaплoждaнe 
 

           Πoлoвa зpялocт ĸoтĸитe дocтигaт в paмĸитe нa 6-9 мeceчнa възpacт. Cпeцифичнo зa 

мъжĸитe e, чe пpи тяx пoлoвaтa зpялocт нacтъпвa oбиĸнoвeнo мaлĸo пo-ĸъcнo - oĸoлo 9-12 

мeceчнa възpacт. 
 

           Xapaĸтepнитe пpизнaци, ĸoитo ce нaблюдaвaт пo вpeмe нa paзгoнвaнe ca: издaвaнe 

нa мъpĸaщи звyци, тъpĸaлянe пo гpъб, тъpĸaнe нa глaвaтa в пoдa, cнишaвaнe нa пpeднaтa и 
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пoвдигaнe нa зaднaтa чacт нa тялoтo c изнacянe нa oпaшĸaтa вcтpaни, cъпpoвoдeнo c 

тъпчeнe нa мяcтo cъc зaднитe ĸpaйници. 

 

          Haблюдaвa ce oщe пoвишeнa възбyдимocт и нepвнocт, нeпoĸopcтвo, мяyĸaнe и 

бягaнe нaвън пpи пъpвa възмoжнocт. Toгaвa нищo нe e в cъcтoяниe дa cпpe paзгoнeнaтa 

ĸoтĸa - нитo чoвeшĸитe лacĸи, нитo любимa xpaнa, нитo cтpoгa зaпoвeд - инcтинĸтът e пo-

cилeн. 
 

          Бpeмeннocттa пpoдължaвa 64 - 67 дни, oбиĸнoвeнo 66 дни. Oбиĸнoвeнo eднo ĸoтилo 

ce cъcтoи oт 3 дo 5 ĸoтeнцa. Haй-чecтo пpи пъpвo paждaнe ĸoтeнцaтa ca пo-мaлĸи в 

cpaвнeниe cъc cлeдвaщитe ĸoтилa. Koтeтaтa ce paждaт глyxи и cлeпи. Зaпoчвaт дa виждaт 

нa 5 - 10 дeн cлeд paждaнe, a cлyxът ce paзвивa нopмaлнo 9 - 11 днeвнa възpacт. 

 

          Maлĸитe ce ĸъpмят oт мaйĸaтa 6 - 7 ceдмици, cлeд ĸoeтo пocтeпeннo пpeминaвaт нa 

твъpдa xpaнa. Πpoecтpycът пpи мaйĸaтa мoжe дa пocлeдвa cĸopo cлeд paждaнeтo или дa 

бъдe пocлeдвaн oт пepиoд нa aнecтpyc. Oбиĸнoвeнo ĸoтĸитe ce paзгoнвaт oĸoлo 8 ceдмици 

cлeд paждaнeтo ĸaтo тoзи пepиoд зaвиcи oт вpeмeтo нa oтбивaнe. 

 

          Koтeнцaтa ca гoтoви дa зaпoчнaт caмocтoятeлeн живoт и дa oтидaт в нoв дoм cлeд 

oĸoлo 12 ceдмици или ĸoгaтo тe ca гoтoви дa нaпycнaт мaйĸa cи. 

 

          Koтĸитe ca идeaлни мaйĸи и имaт дoбpe paзвит мaйчинcĸи инcтинĸт. Mнoгo чecтo, 

ĸoгaтo мaйĸaтa нaпycнe cвoeтo "гнeздo" зa дa тъpcи xpaнa, мaлĸитe бивaт yбити oт мъжĸи 

ĸoтapaĸ. Toвa пoвeдeниe e пpиcъщo зa бeздoмни и двopнo живeeщи ĸoтĸи. 

 

          Aĸo бaщaтa нa мaлĸитe oт ĸoтилoтo e eдин, тo тoгaвa пoвeдeниeтo нa мъжĸия e 

cъвceм paзличнo. Toй пaзи cвoeтo пoĸoлeниe и yчacтвa в oтглeждaнeтo нa мaлĸитe. Чecти 

ca cлyчaитe, ĸoгaтo вcлeдcтвиe нa cмъpт нa мaйĸaтa дpyгa ĸoтĸa дa пoeмe гpижитe зa 

пoтoмcтвoтo. 

 

 

Хранене                      
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Хранене при малките котенца 

 

Котенцата се нуждаят от близо два пъти повече 

енергия на килограм тегло в сравнение с възрастната 

котка. Малките сладури трябва напълно да се отбият 

от кърмене до 6-8-ма седмица и да започнат да ядат 

пълноценна и балансирана храна, която да 

подпомогне техния разтеж. Препоръчително е да се 

хранят 3-4 пъти на ден през този интензивен период 

и да имат на разположение прясна и чиста вода по 

всяко време.  

Навлажнената суха или консервирана храна, 

държана на стайна температура, може да не се 

приеме от животните и дори да се развали, ако се 

остави така за няколко часа. Затова неизядените 

порции трябва да се изхвърлят час след 

„сервирането” им. Така е и при другите животни. 

Всякакви промени в храненето трябва да се правят постепенно, в продължение на 7-10-

дневен период, за да бъдат избегнати храносмилателни разстройства.  

От седмия месец до първата година на раждането котенцето трябва да се храни два пъти на 

ден, а количеството храна, което му се дава, да е в съответствие с неговата жизненост и 

състояние.  

Ако забелязвате, че котката ви наддава килограми, намалете храната й. Ветеринар може да 

помогне да определите състоянието на домашния ви любимец и да препоръча подходяща 

програма за намаляване на теглото. 

 

Хранене при възрастните котки 
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Възрастната котка с нормална жизнена активност се нуждае само от поддържаща диета. 

Хранителният й режим се състои от пълноценни и балансирани продукти, предназначени 

за поддържане на нейното тегло или за прием по време на всички жизнени етапи.  

Котките трябва да се хранят като отделни индивиди. 

Факторите, влияещи на количеството храна, нужно 

за здравословното състояние на една котка, са 

жизненост, температура на тялото и метаболизъм. 

При идеално състояние:  

Животното поддържа пропорционално развито тяло. 

Има очертана талия зад гръдния кош. 

Ребрата може да се напипат и са покрити от съвсем 

малко мастна тъкан. 

Тъй като котките не се хранят по график, те трябва 

да имат достъп до храната си през целия ден. Както и 

при другите животни, наличието на чиста и прясна 

вода е много важно. 

             Котките за разлика от кучетата се нуждаят от 

повече хранителни белтъци и по-различен баланс на 

хранителните вещества. Допълнителният таурин в 

храната е важен елемент както за котенцата, така и за големите котки. Поради това трябва 

да бъдат хранени с пълноценна и балансирана храна за котки и никога с такава за кучета. 

На възрастните екземпляри може да се дава храна за поддържане на теглото след 

едногодишна възраст, но такава диета не е подходяща за малки котенца, бременни или 

кърмещи котки.  

            Дори при еднакви условия две котки с еднакви размери, възраст и жизненост може 

да се нуждаят от различно количество храна, просто защото имат различен метаболизъм.  

           Апетитът на котката и общият прием на храна варира през различните дни. Загубата 

на апетит и отказът на храна не са проблем при възрастните котки, освен ако това не 

продължи няколко дни или не се проявяват симптоми за наличие на болест.  

 

Данините са взети от Уикипедия 
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Куковица- прелетна птица             

                       Описание  :   Обикновената кукувица има сиво-бяла окраска, която 

наподобява тази на малък ястреб (Accipiter nisus). Възрастните кукувици имат светло-сива 

глава и гръб и характерно дълга опашка. Корема е бял с напречни препаски. Възрастните 

имат ярко жълт ирис, а младите са кафеникави по гърба с напречни ивици по крилете и 

тялото. Често се бърка с малкия ястреб, но се различава се от него по заострените криле и 

начина на летене. За разлика от ястреба, в полет кукувицата държи крилете си под нивото 

на тялото. Интересно е, че при този вид само мъжките индивиди издават характерното 

обаждане ку-кууу, ку-кукууу. Среща се предимно в равнинни и предпланински райони 

като местообитанията варират значително. Едни от задължителните компоненти са храсти 

или дървета, където да гнездят гостоприемниците, и места с добра видимост.  

      Хранене:  Храни се основно с насекоми, гъсеници и ларви. Интересно е, че кукувиците 

могат да се хранят и с отровни насекоми. С клюн захапват гъсениците и ги разпарят, така 

че да изпада токсичната материя, след което изяждат насекомите.                 

       Размножаване:  Кукувиците са паразитиращи птици, които не строят гнезда, а 

снасят яйцата си в гнездата на други видове - т. нар. гостоприемници Сред най-честите 

“жертви” носещи отговорност за отглеждане на малките са тръстиковият дрозд 

(Acrocephalus arundinaceus), блатното шаварче (Acrocephalus scirpaceus), Червеногръдката 

(Erithacus rubecula), Сива овесарка (Miliaria calandra) и др. След снасяне на яйцата, 

възрастните кукувици не се ангажират с отглеждането на малките си. За да изберат 

гостоприемник, женските прекарват часове, за да наблюдават поведението на бъдещите 

родители на техните малки.                В резултат на тези наблюдения, кукувиците научават 

навиците на гостоприемниците и избират най-подходящият момент, за да снесат яйцата си. 

Самото снасяне трае около 10-12 секунди. Кукувиците могат да снесат между 8 и 25 яйца 

за един сезон. Инкубацията на яйцата трае около 11-13 дни, като цвета им може да варира 

в зависисимост от цвета на яйцата на гостоприемника. Най-често цвета на яйцата на 

кукувица са бели подобно на цвета на повечето пойни птици. Пристигат в местата за 

гнездене в края на март и първата половина на април. Обратната миграция на юг може да 

започне още в края на юли, но повечето птици мигрират през август и септември. Зимува в 
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Африка като пресича Средиземно море и Сахара, за да гнезди в екваториалните райони и 

може да достигне дори до Южна Африка. 

 

 Данните са взети от Българското дружество  за защита на птиците 

                                    КУКУМЯВКА                             

 

              Описане: Домашната кукумявка (Athene noctua) 

е вид птица от семействоСовови, относително малка в сравнение с останалите 

представители на семейството. 

        Дължина на тялото: 22 cm. Размах на крилете: 56 cm. Има малки възрастови различия. 

Възрастните отгоре са от жълтеникави до тъмнокафяви със светли петна, дребни и 

удължени по главата и едри по гърба и крилата, булото на лицето е белезникаво, а отдолу 

са белезникави до сиво-жълти, с петна. Младите са с пухкаво оперение и слабо изразени 

петна. От пернатоногата кукумявка се отличава по малката глава, формата на петната по 

гърба и корема при възрастните и по петната по корема при младите. Често издава крясъци 

“ку-ку-мяу", “куку-куку-мяу". 

        Това е най-често срещаната сова в България. Обитава както населените места, така и 

планинските райони до 2300 m надморска височина - скали, отвесни брегове, стари гори, 

единични дървета сред полета. През есента и зимата слиза по-ниско в равнините и 

предпланините до около 900 m. В България е постоянен вид. Могат да се разселят до около 

50 km и рядко по-далече от мястото на излюпване.                                  

       Хранене: Храни се изключително с гризачи, поради което е извънредно полезна 

птица.                   

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
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     Размножаване :  Домашната кукумявка мъти от април до юни, най-често в 

изоставени гнезда от други птици. При нормални условия снася от 3 до 5 яйца. 

               Допълнителни сведения 

     В България е защитен вид. Според народни български поверия кукумявката предвещава 

смърт 

 

Данните са взети от Българското дружество  за защита на птиците 

                 КУЧЕ                      

                                

           Описане:Кучетата - Средноголеми бозайници, подвид на вълците , опитомен още 

от зората на човечеството. 

        Едни от първите домашни животни, кучетата се използват широко по целия свят и 

играят важна роля в ранните човешки селища 

        Благодарение на специфичните им природни особености (остър слух, чувствително 

обоняние), кучетата се използват и за много други цели, като лов, в пасищното 

животновъдство, за защита, като домашни любимци. Днес броят на домашните кучета по 

света се оценява на 400 милиона. През 15-те хиляди години от опитомяването на кучетата 

са се обособили няколко регионални групи животни, чиито морфологични белези и 

поведение са формирани от окръжаващата ги среда и от техните функции. С 

придобиването на познания в областта на генетиката, хората започват целенасочено да 

създават породи кучета, приспособени за определени цели. При този процес се формират 

стотици различни породи, в резултат на което при кучетата се наблюдават повече 

поведенчески и физически вариации, отколкото при всеки друг сухоземен бозайник.                    

Например височината варира от двадесетина сантиметра при чихуахуа до около 80 

сантиметра при ирландския вълкодав, цветът може да бъде от бял през сив до черен и от 

светлокафяв до тъмнокафяв при голямо разнообразие на шарки, козината може да бъде 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B0_(%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2
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къса или дълга, рядка до подобна на вълна, права, къдрава или гладка. Породите се 

различават и по издръжливост, поддаване на дресировка, бързина и други. 

            Като повечето бозайници кучетата са дихроматични и имат цветно зрение 

еквивалентно на нарушено цветно зрение червено-зелено при хората. 

           Различните породи кучета имат различна форма и размер на очите, а имат и 

различна конфигурация на ретината. Кучетата с дълги носове имат високочувствителна 

област от ретината, която се простира по дължината на ретината и им придава много 

широко поле на зрение, докато тези с къси носове имат  – централна област с до три пъти 

по-голяма чувствителност на нервните окончания – давайки им детайлно зрение 

приличащо на човешкото. 

           Някои породи имат поле на зрение до 270° (сравнено с 180° при хората), въпреки че 

породите с широки глави и къси носове имат много по-малко поле, достигащо 180°. 

          Кучетата могат да разпознават звуци с ниска честота 16 до 20 Hz (за сравнение при 

хората е 20 до 70 Hz) и висока честота над 45 kHz  (при хората 13 до 20 kHz), ]а в 

допълнение на това могат да движат ушите си, което им помага бързо да локализират 

източника на звук. Осемнадесет и повече мускула могат да накланят, завъртат и повдигат 

или свалят кучешкото ухо. Кучето може да идентифицира източника на звук много по-

бързо отколкото човек и да чуе звук на четири пъти по-голямо разстояние, отколкото би 

могъл човек. Кучетата с естествена форма на ухото по принцип чуват по-добре от тези с 

клепнали уши, каквито са ушите на много от домашните видове. 

         Кучетата имат близо 220 милиона обонятелни клетки на площ от приблизително 

площта на носна кърпичка (сравнено с 5 милиона на площ от пощенска марка при хората).     

Някои породи са селективно размножавани за много по-добро обоняние, дори и от 

кучешките си събратя. Каква информация всъщност получава кучето, когато души, не е 

добре разучено; отначало дебатирано, сега се е наложило мнението, че кучетата различават 

два различни типа миризми при следене, миризма във въздуха от човек или обект 

преминал наскоро, и миризмата на почвата, която не се променя за много по-дълго време.    

Характеристиките и поведението на тези два типа дири изглеждат различни, въздушната 

диря бивайки прекъсната на много места, но не замаскирана от други миризми, докато 

миризмата на почвата остава относително постоянна при внимателно и повторно търсене 

от кучето, но пък много по-податлива на „замърсяване“ с други миризми! При всеки 

случай, треньорите на кучета са установили, че е невъзможно да се дресира куче да следи 

по-добре, отколкото то го прави естествено. Вместо това задачата е да се мотивира 

правилно и да се дресира да поддържа вниманието си върху една единствена следа и да 

игнорира всички останали, които иначе биха изглеждали по-интересни за едно 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5#cite_note-note2-18
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недресирано куче. Едно напрегнато търсене на диря, например при търсене на кораб за 

контрабанда, може да бъде много изтощително за кучето, и кучето трябва да бъде 

мотивирано да продължи тази трудна задача за дълъг период от време. 

        Кучетата могат да генерират голямо количество енергия за кратък период от време. 

Кучешкото сърце и бели дробове са по-големи в сравнение с всекидневните нужди на 

тялото. Кучето също има сравнително повече червени кръвни телца в сравнение с човека. 

През повечето време кучето пази тези допълнителни кръвни телца в далака си. Когато 

животното се окаже в ситуация, в която е нужен пълния му метаболизъм, като например 

игра или боричкане с други кучета, допълнителните кръвни телца се освобождават в 

кръвта. Големите сърце и бели дробове вече ще работят с пълен капацитет и кучето ще има 

подобрена възможност за аеробна дейност. Тази дейност ще генерира вътрешна топлина 

         Кучетата, бидейки покрити с козина, имат ограничена възможност за охлаждане. След 

кратко време животното трябва или да спре атлетичните действия, или рискува да нарани 

себе си като прегрее. Човек лесно може да наблюдава този пример на интензивна 

активност последвана от периоди на почивка при кутретата. По време на фазата на 

почивка далакът събира червени кръвни клетки и животното може да диша интензивно, за 

да се охлади.          

       Хранене:  Има два варианта за хранене на кучето: домашно приготвена храна или 

промишлено произведена, под формата на гранули, консерви или паучове. Кучето е 

всеядно животно, но е хищник и като такъв преобладаващият вид храна трябва да е месо 

(сурово или обработено). Проблем при отглеждането изцяло с готова кучешка храна е 

високото съдържание на вещества в нея, които натоварват бъбреците и отделителната 

система на кучетата. Затова се препоръчва разнообразие в менюто, за да се получи 

пълноценно хранене. В зависимост от възрастта си, кученцата трябва да се хранят до три 

пъти на ден в определено време. Кучето трябва да има постоянен достъп до чиста питейна 

вода. 

                      

          Размножаване:   Половата активност при кучетата започва между шестия и осми 

месец и продължава до десетата и в редки случай до дванадесет годишна възраст. Кучето 

има два цикъла на размножителна активност в една календарна година. Периодът, през 

време на който половата система на женското животно се подготвя за оплождане, се 

характеризира с набъбване (увеличаване обема) на външните полови органи (известен като 

разгоненост). Периодът на разгоненост продължава от четири до петнадесет дни. В него се 

включва и времето, през което женското животно може да е заплодено. Това продължава 
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от четвъртия до осмия ден. От 3 до 5-ия ден след започване на този период става 

отделянето на яйцеклетките от яйчника. При чифтосването на кучетата мъжкият не може 

да се раздели с женската веднага след спермоотделянето. Тази фаза е известна като 

„заклещване“ и може да продължи 20 – 30 минути и дори до 1 час. През време на 

заклещването, кучетата не трябва да се безпокоят или да се разделят насилствено. 

              Бременността на кучката продължава от 58 до 62 и в редки случаи до 65 дни. 

Кучката кърми малките от 35 до 50 дни. 

                        Породи[ 

         Многобройно е изобилието от породи. Всички се отличават със свои собствени 

характеристики. Популярни са следните породи: Болонка, Английски 

сетер, Басет, Боксер, Булдог, Бигъл, Бернски зененхунд, Голдън 

ретрийвър, Грьонедел, Гренладско куче, Дакел, Далматинец, Доберман, Доберман-

пинчер, Дог, Ердел териер, Италианска хрътка, Йоркширски 

териер, Коли, Крамбамбули, Кинг Чарлс шпаньол, Кокер-шпаньол, Лъвско куче, Лабрадор 

ретривър, Мини пинчер, Мини шнауцер, Мини пудел, Мопс, Московска 

стражевая, Малиноа, Немска овчарка, Немски дог, Немски 

боксер, Нюфаундленд, Овернски 

брак, Папийон, Пекинез, Пудел, Ротвайлер, Сетер, Санбернар, Салуки, Сибирско 

хъски, Самоед, Териер, Уипет, Хъски, Хрътка, Чау-чау и Чихуахуа. От своя страна 

породите се обединяват в групи, които имат подобни белези (шпиц) или се използват за 

еднаква работа (ловни кучета). 

По размер и по външен вид кучетата от различни породи се различават много помежду си. 

Кучето е сред първите опитомени и одомашнени животни. 

Данините са взети от Уикипедия 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3%D1%8A%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%8A%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%8A%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%80%D1%8A%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8A%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BF%D1%81
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0#%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%85%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%85%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8A%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83-%D1%87%D0%B0%D1%83
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5
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                           Кълвач                      

   Описане: Дължина на тялото: 23 - 26 см. Размах на крилата: 38 - 44 см 

От другите пъстри кълвачи се разпознава по размера, черната ивица, която достига до края 

на тила и продължава надолу към раменете и към предната част на гърдите. Друг основен 

белег е наситено червеното подопашие и светлият, без напетнявания корем. Мъжките са с 

червено петно на тила, а женските не. Младите имат червено теме, но също са без 

напетнявания по гърдите и корема, което ги отличава от другите кълвачи. Не е прелетна 

птица .                                     

          Хранене:  Храни се с ларви и възрастни на насекоми по кората на дърветата, семена 

на дървета и плодове. Обитава широколистни и иглолистни гори, паркове и градини в 

населените места.                                     

          Размножаване:  Гнезди в хралупи на дървета, които сам си издълбава. Снася 4 - 7 

яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.  

                                    Естествени врагове  

       Хишници - лисица 

. Данните са взети от Българското дружество  за защита на птиците 

 

                           КЪРТИЦА                
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        Описане  :Kъpтицaтa e типичнo пoдзeмнo живoтнo. Tя ce paждa пoд зeмятa, тaм 

живee и тaм yмиpa. Pядĸo мoжe дa ce види нa днeвнa cвeтлинa. Дeн и нoщ ĸъpтицaтa ĸoпae 

пoд зeмятa, зa дa тъpcи xpaнa. 

        Koпae cъc здpaвитe нoĸти нa пpeднитe cи лaпи: пъpвo c дяcнaтa, пocлe c лявaтa, a cъc 

зaднитe cи ĸpaчĸa избyтвa нaзaд изĸoпaнaтa пpъcт. 

       Cилнo paзвититe пpeдни ĸpaйници cлyжaт и зa ĸиpĸa, и зa лoпaтa. Te й пoмaгaт нe 

caмo дa paзĸoпaвa пoчвaтa, нo и дa изxвъpля влaжнa пpъcт cлeд ceбe cи. Koгaтo зaд нeя ce 

нaтpyпa пoвeчe пpъcт и зaпoчнe дa зaпyшвa изĸoпaния xoд, ĸъpтицaтa ce oбpъщa, изĸoпaвa 

нoв xoд нaгope и c глaвaтa cи изтиĸвa нaд зeмятa изĸoпaнaтa пpъcт. Taĸa ce oбpaзyвaт 

ĸyпчинa cлeд ĸyпчинa, a oтдoлy ĸъpтицaтa вce ĸoпae и ĸoпae, paзбиpa ce caмo aĸo пoчвaтa e 

влaжнa 

       Koгaтo ce yмopи oт cвoятa "ĸъpтoвcĸa" paбoтa, ĸъpтицaтa oбxoждa изĸoпaнитe xoдoвe, 

cъбиpa пoпaднaлитe тaм дpeбни живoтни и лaĸoмo cи пoxaпвa. Зa paзлиĸa oт cляпoтo ĸyчe, 

ĸъpтицaтa нe ce xpaни c ĸopeни.                                           

     Хранене :Любимa нeйнa xpaнa ca дъждoвнитe чepвeи и пoчвeнитe нaceĸoми. Koгaтo 

xвaнe няĸoй дъждoвeн чepвeй, тя нe бъpзa дa гo изядe, пpeди дa изтиĸa c пpeднитe cи нoĸти 

пoгълнaтa oт нeгo пpъcт. He нaмepи ли дocтaтъчнo xpaнa пoд зeмятa, ĸъpтицaтa излизa 

нoщeм нaд зeмятa и тaм тъpcи нeщo зa ядeнe. Πoняĸoгa нe ce oтĸaзвa oт жaби, мaлĸи 

птичĸи, пoлcĸи мишĸи и лaлyгepи. 

      Πocлoвичeн e нeйният aпeтит: нa дeн изяждa xpaнa, ĸoятo нaдвишaвa пoлoвинaтa oт 

coбcтвeнoтo й тeглo. Bceĸиднeвнo изяждa пo oĸoлo 20 - 22 гpaмa чepвeи и личинĸи. 

Лaĸoмa cи e. Πoвeчe oт 17 чaca ĸъpтицaтa нe мoжe дa глaдyвa. 

 

      Дoйдe ли зимaтa, тя ce зapивa дълбoĸo в пoчвaтa и тaм чaĸa пpoлeттa. Tя нe cпи зимeн 

cън ĸaĸтo тapaлeжa. Зa дa нe глaдyвa пpeз дългитe зимни нoщи, зaпacявa ce c ĸoнcepви oт 

живи дъждoвни чepвeи. 

      Πpeз лятoтo и eceнтa тя cъбиpa cтoтици чepвeи, oтxaпвa им нaй - пpeднaтa чacт и ги 

тpyпa в пoдзeмнoтo cи жилищe. Taм тe нитo бягaт нaдaлeчe, нитo yмиpaт, a ĸъpтицaтa цялa 

зимa cи пoxaпвa пpяcнa xpaнa.                                    

     Размножаване: Πpeз пpoлeттa жeнcĸaтa paждa oт 3 дo 9 гoли и cлeпи бeзпoмoщни 

ĸъpтичeтa. Te ycъpднo бoзaят, pacтaт бъpзo и нa eднoмeceчнa възpacт пoчти дocтигaт пo 

pъcт poдитeлитe cи. 
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      Kъpтичинитe ca нaглeдeн пpимep зa гoлямaтa poля нa ĸъpтицaтa в oбoгaтявaнeтo нa 

пoчвaтa. Изoпнaтaтa oт нeя пpъcт нa oтĸpитo ce дoпълвa нa въздyxa c нoви вeщecтвa. B 

пoчвaтa пpoниĸвa въздyx и вoдa. 

   Cпи ли зимeн cън ĸъpтицaтa? Чecтo пo пoляни и ливaди мoгaт дa ce видят мaлĸи 

ĸyпчинĸи oт пpяcнo изpoвeнa пpъcт. Te ca знaĸ, чe няĸъдe нaблизo живee ĸъpтицa. И нe 

ĸъдe дa e, a пoд зeмятa. 

    Чepнo - ĸaдифeният ĸocтюм e мнoгo yдoбнo paбoтнo oблeĸлo и пo нeгo нe пoлeпвa нитo 

пpъcт, нитo пpax и ĸaл. Kъpтицaтa e пoчти cляпa - нaли пoд зeмятa цapи вeчнa тъмнинa. 

 

Данните са взети от zoovidove.baubau.bg 

 

                             Къщна стоножка 

          Описане :Къщната стоножка (Scutigera coleoptrata) е многоножка, която се 

среща често в жилищата на човека, особено в малко обитаваните от него помещения —

 тавани, килери и др.Тя достига дължина 4 cm, има жълтокафяво тяло и крака с по-тъмни и 

по-светли петна по гърба и страните.  

            Краката ѝ са много дълги, силно подгънати, така че при ходене не допира тялото си 

до субстрата. Къщната стоножка е много активен хищник. През деня стои скрита в тъмни 

места — под различни предмети, в цепнатини, а излиза да ловува нощем. Тя се движи 

ловко по стените и таваните, и то с голяма скорост. За секунда може да изминава до 0,5 m 

разстояние. С дългите си пипала тя опипва всичко пред себе си и отлично се ориентира 

        Хранене:. Храни се с мухи, паяци, ларви на различни насекоми и др. Обикновено 

тези животни стоят неподвижно, в тъмното. Когато стоножката при движението си се 

допре с пипалата до жертвата си, преди още тя да реагира, хищникът се хвърля върху нея и 

я ухапва. Единствен ориентир при търсене на храната са пипалата. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%8F%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE
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Стоножка, намерена в студенски общежития 
 

                Размножаване: Копулацията на къщната стоножка се предшествува от 

продължителна брачна игра. Мъжкият и женската пълзят един срещу друг, допират се, 

отдръпват се, отново се допират и мъжкият полазва под женската. Това продължава 

понякога десетки минути. Едва в края на тази игра мъжкият отлага сперматофор, след това 

с краката си подтиква женската към него, за да го поеме. Женската поема сперматофора с 

краката си и го вмъква в половото си отверстие. Женската снася яйцата си след няколко 

дни. От тях се излюпват ларви с по 4 двойки крака. След всяко линеене броят на краката 

постепенно нараства, докато достигне броя, нормален за възрастните (15 двойки). 
Данините са взети от Уикипедия 

 

 

ЛИСИЦА                         

           Описание: Лисицата е най-разпространения космат хищник у нас. Тялото на 

лисицата изглежда дебело поради гъстата й козина. Козината от горната страна на тялото е 

сивочервена, а от долу пепелявосива, гушата бяла - червена лисица, а при други козината 

е матовочерна, гушата сива т.нар. въглищарка /кюмюрджийка/. Опашката е дълга 40-60 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_(%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:HouseCentipedeCloseup.jpg
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см. завършваща с бяло петно. Лисицата има много добре развит слух и обоняние и по-

слабо зрение. Не рядко тя се заселва в дупките на язовеца, вместо да прави свои. 

            Хранене:  Лисицата е активна през нощта, а зимно време и през деня. Храни се с 

мишевидни гризачи, с яйцата и малките на гнездещи по земята птици, зайчета, сърнета, 

домашни птици, мърша, насекоми, плодове, а зимата яде плодовете на шипката. 

            Размножаване: Лисицата образува семейни двойки. Сватбува през февруари. 

Бременността  е 52-56 дни, като броят на новородените лисичетата е от 4 до 8, в отделни 

случаи – повече. Лисицата ражда в дупки, хралупи на стари дървета. Майката кърми около 

45 дни, а след това родителите им носят полуумъртвени животни, с които ги учат да 

ловуват. 

 Данните са взети от основни видови дивеч в България 

      Лястовица                                       

     Описание:   Дължина на тялото: 17 - 21 см. Размах на крилата: 32 - 35 см. Отгоре е 

изцяло черна. Гърдите и коремът са бели, гърлото е ръждиво, а гушата е черна с ясно 

очертана граница. Най-характерният белег е дългата силно врязана опашка.  

       Прелетна птица е - Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а 

есенната - през септември-октомври. 

     Хранене:  Храни се с летящи насекоми, които улавя във въздуха с уста. Обитава села, 

градове и единични постройки в земеделски райони. 

    Размножаване :Гнездото е изградено от кал и сламки, има форма на чаша (отворено 

отгоре). Разположени са във вътрешността на селскостопански сгради, складове, навеси на 

къщи и др. Снася 4 - 6 яйца, има 2 - 3 поколения годишно през периода април-август. 

Взето от българското дружество за защита на птиците 
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                               Магаре                     

        Описание: Магарето е домашно животно от семейство Коне. Дивите прародители 

на магарето са живели в Африка. За първи път магаретата са опитомени около 3000 

г.пр.н.е. Те се ползват за пренасяне на товари още от древността. В много отношения 

магарето е за предпочитане пред коня, защото е по-издръжливо и може да прекара по-

дълго време без вода и храна. В редки случаи магарето се ползва и за получаване на мляко, 

месо и кожа. 

Височината на магарето, измерена при лопатките, е между 0,9 и 1,6 m.  

         Хранене:  Храни се с трева и зърно 

         Размножаване  :Бременността на женското магаре продължава средно 12 месеца, 

след което се ражда едно малко, в много редки случаи близнаци, и дори тогава шансът да 

оцелеят и двете е много малък. Цветът им най-често е бял, сив или кафеникав. 

Данините са взети от Уикипедия 

 

                                                     МЕДОНОСНА ПЧЕЛА 

               Описание  : Медоносната пчела (Apis mellifera, на латински: apis – пчела; 

meli – мед; ferre – нося, събирам) е вид ципокрило насекомо от семейство Apoidea. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE
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Кошер  

 

восъчни пити         

              Устройство на гнездо 

           В диво или полудиво състояние пчелното семейство изгражда своето гнездо в 

хралупи на дървета, естествени пукнатини и др. По принцип общото устройство на 

гнездото представлява восъчни прегради разположени успоредно една на друга. Върху 

всяка от преградите се изграждат двустранно килийки, които представляват правилен 

шестоъгълник. Те се разполагат една до друга така, че пространството максимално се 

оползотворява. Отделните восъчни прегради и с изградените върху тях килийки се 

разполагат така, че помежду им да има свободно пространство, което служи за 

проветряване и свободно движение на пчели обслужващи семейството., 

         Използвайки този уникален начин на устройство на гнездото, човек е създал 

различни системи на отглеждане на пчелни семейства в изкуствени условия. В днешни дни 

популацията на медоносната пчела живее почти изцяло при такива условия, като мястото, 

в което се изгражда гнездото, се нарича кошер. Най-елементарният метод на отглеждане 

е тръвния кошер, а най-разпространената система в България е отглеждането на пчелни 

семейства в кошер тип Дадан-Блат. Въпреки различните системи на отглеждане 

устройството на гнездото следва общи принципи. В кошера успоредно една на друга се 

поставят рамки с прикрепени восъчни основи върху тях. Восъчната основа предварително 

се прикрепва върху оребрената с тънка тел рамка. Върху нея пчелите надграждат своите 

килийки. Във всяка една килийка се отлага яйце от майката и се отглежда пило или се 

съхранява мед от пчелите работнички. В зависимост от големината, формата, 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dadan-Blatove_kosnice.JPG
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Honeycombs-rayons-de-miel-3.jpg
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разположението и функцията, която ще изпълняват пчелните килийки, те 

биват маточни, търтейни, пчелни или медови. 

         Анатомично устройство 

 

схема на анатомичното устройство при пчелата 

       Подобно на всички членестоноги тялото на възрастния екземпляр при пчелите се 

състои от глава, гърди и коремче. 

       Главата е най-предната част от тялото. Върху нея е разположен устния апарат, който 

образува хоботчето, чифт антенки и три прости и чифт сложни фасетни очи. Простите и 

сложните очи нямат връзка помежду си. Гърдите са средната част от тялото. От тях 

излизат два чифта криле и три чифта крачета. Последния чифт крачета притежава сакче, в 

което се събира пчелния прашец. Коремчето е най-задната и най-голямата част от тялото. 

То притежава восъчни жлези при пчелите работнички и завършва с жило. 

      Храносмилателната система е обособена в три дяла – преден, среден и заден. 

Предният започва с устен отвор като поетапно преминава в глътка, хранопровод, медово 

стомахче и мускулест стомах. Медовото стомахче е характерно само за пчелата 

работничка като в него тя складира и пренася нектар, мед и вода. Средния започва с 

мускулното стомахче, което е същинският стомах. В началото си то има клапа, която не 

позволява на храната да се връща в медовото стомахче. Третият дял се състои от тънко и 

дебело черво. 

      Кръвоносната система се състои от петкамерно сърце, намиращо се в гръбната част 

на коремчето. Кръвта на пчелата се нарича хемолимфа. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sch%C3%A9ma_abeille-tag.svg
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     Дихателната система е изградена от дихателните тръбички (стигми), които се намират 

отстрани на всеки гръден и коремен сегмент, и въздушни мехурчета. От последните 

излизат трахеите и трахеолите, достигащи до всички клетки в тялото. Пчелата прави от 40 

до 150 дихателни движения в минута. 

      Мускулната система е представена от два вида мускули. Единия вид са силно развити 

и спомагат за движението на крилата. Вторите се намират във вътрешните органи от 

храносмилателната система, сърцето, половите органи и др. 

      Нервната система е добре развита и се състои от централна (разположена в главата), 

периферна и вегетативна (в гърдите и корема). 

       Половата система при пчелата работничка е недоразвита, яйчникът притежава от 2 до 

24 тръбички. При майката устройството на половата система е както това на пчелата 

работничка с тази разлика, че нейните яйчни тръбички са много добре развити, а броя им е 

над 130 – 150 за всеки яйчник. 

       Обонянието при пчелата се осъществява от антените. Второто членче на антената има 

струнно устройство и изпълнява ролята на слухов орган, който долавя и най-фините 

трептения. 

     Цикъл на развитие 

 

Схема на развитие на пчелите 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Egg-Imago.JPG
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Разпечатване на килийка от новоизлюпваща се пчела 

         Пчелата майка снася по едно яйце във всяка пчелна килийка. Тя бива направлявана от 

своята „свита“ и обикновено това става концентрично в кръг. Всяка новоизлюпена ларва 

започва да се храни от пчелите кърмачки с пчелно млечице или с маточно млечице, когато 

от ларвата ще се развие пчела майка. Маточното млечице е изключително ценно на 

хранителни вещества и това определя по-краткия път на развитие на пчелата майка до 

възрастен индивид. След какавидирането на ларвата пчелната килийка бива запечатана от 

работничките с восък. При превръщането на какавидата във възрастна пчела восъчното 

капаче се прегризва, пчелата излиза, а освободената вече килийка бива почистена от 

работничките и се подготвя за ново яйце. 

         Заболявания при пчелите 

 

   Паразитиращ акар върху ларва на търтей 

   Пчелите и най-вече тяхното пило боледуват от различни заболявания, породени от 

различен причинител. Обикновено това са бактерии, вируси и паразити. Едни от най-

усилено изследвали болестите по пчелите българи са Боян Първулов, Наско 

Кирилов, Иван Белишки и Бижо Бижев. Те изготвят доста трудове и публикации на тази 

тема и предоставят изчерпателна информация. Също така д-р Фридрих Пол включва свои 

изследвания относно причинителите на тези заболявания в книгата си 1 към 1 с пчелите   

Най-честите заболявания са:Американски гнилец,Европейски 

гнилец,Нозематоза,,Варовито пило,Шарено пило,Вароатоза,Акароза СРПК,Пчелни въшки. 

                     Данините са взети от Уикипедия 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82
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                 Мишка                       

     Описание:   Мишката е строен и пъргав гризач, с къса козинка, кръгли черни очи, 

заострен нос и дълга опашка. Основните видове мишки, срещащи се на нашата географска 

ширина са домашна мишка, полска мишка и горска мишка. Най-упорит вредител се 

счита домашната мишка, която нанася сериозни икономически и болестотворни вреди, в 

съжителство с човека. 

      Външният вид на природната мишка варира като цвят, от сиво, кафяво, преливащо до 

черно. Опитомената мишка е предимно с бял цвят на козинката и пъстри петна. 

Всяка мишка има бял или светъл корем. Някои видове са с бели крачета, а полските 

мишки, ориентирани към събиране на реколти от полетата, имат характерни горни резци. 

 

Мишка 

          Всички мишки са бързи, с чудесни умения за плуване, катерене и скачане. Те могат да 

направят до 45 см вертикален скок, от място. 

         Най-често можете да видите мишка в бяг, или застанала на 4 

крака. Мишките застават на задните си лапички, подпрени на опашката, само в ситуации 

на хранене или борба. Дългата опашка на мишката в хоризонтално положение балансира 

бягането, а крайчето й се изправя нагоре, освен ако не е стресната. 

        Домашната мишка се заселва в близост до хора, къщи, вили, складове, 

селскостопански обекти и ниви. Мишката живее на скрити места, подслонявайки се около 

храната. 
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        В градска среда, една домашна мишка може да прекара целия си живот по сградите. 

Извън градските кооперации, във вилите и в селата, тя не може да живее само в 

помещенията. Там мишката ще намери подслон, близък до основата на постройката. Тя 

може да гнезди още в храсти, мазета, гаражи, тревиста площ или изкопана в земята дупка. 

           Хранене : Мишката има два основни интервала на хранене, непоследствено 

преди съмване и привечер. През останалото време, тя похапва на всеки час, до два. Всяка 

възрастна мишка, в течение на деня, може да изяде около от 10 до 15% от теглото си. 

       Домашните мишки в природата консумират растителна маса. Те имат предпочитания 

към храната. Въпреки това, мишката е всеядна. Ако е гладна, домашната мишка ще яде 

своите екскременти, подсигурявайки си хранителни вещества, изработени от чревните й 

бактерии. 

        Домашната мишка е експериментатор и взема проби от всяка налична храна. Тя 

харесва семена и зърна, но предпочита храна, с голямо съдържание на захар, мазнини и 

белтъци. Мишката напада шоколад, ядки, маслени храни, тестени и сметанови изделия. 

Ако те липсват, се ориентира към семена и зърна. Мишката умее да копае новозасадени 

семена от нивите, унищожавайки огромно количество заложени насаждения и фураж. 

       Домашните мишки не са зависими от водата. Те консумират минимално количество 

течности, като си ги подсигуряват предимно от изядените храни. Въпреки 

това, мишката пие вода, когато я има на разположение. При липса на достатъчно влага в 

организма, набавена от храната, размножителните способности на 

домашната мишка силно спадат. 

      Изяденото средно количество храна от мишката не е много, около 3 грама на ден, до 2 

кг на месец. Десетократно обаче е количеството на нахапана, замърсена с прах от 

изпражнения, косми, урина и слюнка продукция, оставаща негодна след нея. 

      За година, една двойка мишки може да произведе до 18 кг опасна тор и невъобразими 

щети. Това превръща домашната мишка в сериозен вредител, нанасящ значими 

икономически и болестотворни поражения в стопанство 

        Размножаване : Гнездото на мишките е конструирано от меки, влакнести 

материали - хартия, парцали, картон, талашит или мебелна дамаска. Като 

цяло, мишето гнездо има форма на топка. Размерът обичайно е от 10 до 15 см. 

       Локацията на мишето гнездо може да бъде навсякъде - по стените, на тавана, в кутии 

за опаковки, чекмеджета, в тапицерията на мебелите, неработещ комин, стенни и 
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изолационни кухини, дори във фурната на печката или в друг обемен електроуред. Извън 

гнездото на мишката, в близост, се наблюдават отломъци или изгризани парчета. 

        Мишката е изключително плодовита. Тя не живее дълго - максимум година-две, но 

благодарение на своите размножителни способности, новопристигналата 

популация мишки се умножава значително за няколко месеца и бързо населва завладяната 

територия. 

       Мишката е готова за размножаване, на двумесечна възраст. При благоприятна среда - 

вода, храна и подслон, възпроизвеждането стартира. Всяко поколение дава живот на 

четири до седем мишлета. В добри условия, се раждат от пет, до десет 

поколения мишки годишно. 

       Женската мишка ражда 19 до 21 дена след оплождането. Новородените мишки са голи, 

очите им са срастнали. До две седмици, малките мишлета израстват, проглеждат и се 

окосмяват. Започват да гризят твърда храна още на третата седмица, а след шест до десет 

седмици, достигат полова зрялост. 

 

            Данините са взети от Уикипедия 

                              МРАВКА                                   

     Описание :Мравката е насекомо с дребно тяло, тънка гъвкава талия, шест крака, две 

дълги чупещи се антенки и добре оформена глава. Тя е символ на трудолюбие, упоритост, 

пестеливост и добра организация. Действително мравката спада към социалните насекоми 

и живее на колонии в мравуняк, която провокира изследователите с подредеността, 

перфектната организация, неуморността и дълбокото общуване между членовете на 

семейството. 

     Мравката е много древно насекомо и е близка роднина на осата. И двата вида 

еволюират от един вид крилато насекомо, но после се обособяват в отделни родове. 
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Произходът на мравката започва още преди сто и десет милиона години, в средата на 

периода Креда, скоро след появата на цъфтящите растения, които ще я хранят. 

 

 

Мравка 

        Повечето видове мравки живеят под земята и създават сложни подземни квартали, с 

тунелни мрежи и много диференцирани стаи. Тези структури аерират почвите и ги правят 

по-плодородни. Други мравки убиват ред вредители по селскостопанските култури. 

        Редица мравки се считат за полезни насекоми, но има и видове, които са опасни с 

ужилванията си и могат да убият бозайник или човек. Малък брой видове мравки влизат в 

домовете за да търсят храна, поразяват я и затова се считат за вредни насекоми. 

        Несъмнено едно от най-интересните качества на мравката е социалния живот, който 

води. Всеки мравуняк има кастова структура и обитателите му са толкова подредени и 

свързани, че някои учени са склонни да възприемат мравуняка като самостоятелно 

хармонично създание, чиито органи и клетки са съставени от единични мравки. 

       Мравките имат характерно за всяко насекомо разделение на тялото. То се състои от 

три части: глава, гърди и корем, тънка гъвкава талия и завършва с шест стройни и здрави 

крайника. Главата е оборудвана с две дълги и тънки антенки, хранително хоботче с 

челюсти и очи. 

       Подвижните, извити антенки на мравката са изключително важни. Те са много 

чувствителни и изпълняват основни сензорни функции. Рядко ще видите мравка с 

увиснали пипалца, те мърдат непрекъснато. Антените изследват миризми, чуват звукови 

трептения, движение на въздуха, притежават вкус и тактилни усещания. Мравката общува 

много чрез докосване и често подава своите сигнали и усещания с допиране на антенката 

до тази на друга мравка. 

      Очите на мравката са разположени в горната част на главата. Някои мравки според 

вида са слепи, други имат прости очи, различаващи единствено сенки и движения. Трети 

мравки имат сложни очи, съставени от многобройни лещи. В очите им съществуват 

клетки, детектори на поляризирана светлина и ултравиолетови лъчи. За разлика от 
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човекото око, където лещата е само една, мравката вижда света разделен на части, като в 

пъстър калейдоскоп. 

      Освен с антенки и очи, мравката общува изключително чрез феромони. Тези вещества 

се изпускат от коремните жлези и оставят за другите информация, която служи 

едновременно за личен документ и пълна описание на околната среда. По този феромон 

другите разбират пола, кастата на мравката, сигнал за заплаха, маркирана писта за храна, 

вода, здравен картон и др. 

                 Хранене :  Всяка мравка разполага с хранително хоботче с мощни челюсти 

(мандибули). Челюстите са специализирани при видовете и кастите, а основно служат за 

рязане, дъвкане, трошене или атака. Коремът съдържа две отделения за храна. Едното се 

ползва от мравката за смилане, а другото е като раница, в които храната се складира за да 

се занесе до мравуняка. 

      За разлика от повечето насекоми, мравката има силно стеснение в кръста. Талията се 

състои от две полуфиксирани части и е много гъвкава. Тази структура позволява 

подвижност и бързо обръщане на посоката, важно за подземния живот или внезапна смяна 

в пътя за колонията. Някои мравки имат жила, разположени на задниците си, за атака и 

защита от нападатели. 

          Краката на мравките са сегментирани и тънки, а задните са най-дълги. Стъпалата 

завършват с остри нокти, които се забиват в повърхностите и помагат за бързото катерене 

по дървета, стени, треви или за копаене в земята. Мравките са добри копачи, катерачи, 

носачи, атлети и могат да повдигнат с лекота и да носят дълго багажи, над петдесет пъти 

по-тежки от тях. 

         Мравките според вида се хранят със плодове, захар, протеини, мазнини, цветя, 

семена, зърна или малки насекоми. Някои видове са фермери и отглеждат в мравуняка 

листни въшки, които произвеждат за тях захарна течност, наречена медна роса. Трети 

култивират гъбички и ги засаждат във специално подготвена тор от листа, пръст и смлени 

насекоми. 

Как протича живота на една мравка в колонията на мравуняка? И размножаване   

                 Почти всички колонии мравки имат една или повече полово здрави женски 

кралици, стерилни женски работнички и мъжки мравки. Мъжките мравки живеят кратко, 

за сезонното оплождане на майките. Женските работнички са разделени в задачите си, 

които понякога се сменят. 
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              Мравунякът е малък подземен град, с верига от тунели и множество стаи, 

наречени камери. Някои от работниците са фермери доставчици, те търсят и носят храна 

до складовете. Други работници са икономи и слуги. Те обслужват камерите на малките и 

кралицата. Трети работници са войници. Те са по-големи от другите и при атака бранят 

мравуняка до смърт. 

              Съществуват още видове работници, според вида на мравките. Строителите 

архитекти разширяват тунелите и заздравяват стените със слюнка, превръщайки ги в 

твърда преграда. Някои работници са аграрни стопани, те отглеждат културите в 

стопанствата. Бебегледачките се грижат за ларвите, яйцата и какавидите, като ги хранят и 

местят според възрастта им. 

            Животът на мравката зависи от кастата. Царицата мравка е най-дълголетна, тя 

живее от 10 до 30 години. Работниците живеят от година до пет, а мъжите живеят 

максимум няколко месеца. Оплодените яйца се превръщат в женски работнички, а 

неоплодените в мъжки мравки. 

          Мъжките мравки и плодовитите царици са крилати и по време на ухажването летят 

заедно в рояци. След оплождането мъжките умират, а младите царици търсят ново гнездо 

за мравуняка. Майките запазват в себе си спермата и оплождат яйцата на етапи, 

селективно. Една царица може да пази яйцата си непокътнати години наред, до подходящ 

момент. 

              Намерила ново място за колония, младата майка хвърля крилата си, изгражда 

малка камера и започва да снася в нея яйца. Яйцата обикновено се излюпват през 

пролетния сезон. Появяват се малки ларви, които приличат на бели червейчета. Кралицата 

мравка ги храни със слюнка и през това време не яде. Скоро ларвите се завиват с нишки и 

стават какавиди, а накрая се излюпват първите мравки работнички. Работничките търсят 

храна и разширяват гнездото. 

             В порастналото жилище кралицата мравка има пълно обслужване. Работничките я 

хранят, а тя снася усилено. Другото поема прислугата. Тя носи яйцата до камерите за 

излюпване, после премества ларвите в детските ясли и започва да ги храни. Превърнат ли 

се в какавиди, слугите мравки ги носят в ново, хладно отделение до излюпването. Така 

колонията се разширява, а скоро се снасят и първите мъжки. Когато кралицата изгуби умения за 

снасяне, мравките работнички я усещат по феромоните и задвижват отглежане на нови кралици. 

  

            Данините са взети от Уикипедия 
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                               МУХА                                      

     Описание : Мухата е дребно насекомо, с големи очи, двойка прозрачни крила, шест 

крака, две малки антени и сиво-черно тяло с тъмни гърди и по-светла задница. Ролята й в 

екосистемата е да разлага органичните отпадъци на усвоими вещества и тя се справя с 

функцията си успешно. 

     Мухата принадлежи на един голям раздел насекоми, наречени двукрили (Diptera). Към 

този раздел спадат и повечето комари. Характерно за тези насекоми е, че вместо четири 

крила, както са всички останали, Diptera (букв. две крила) имат само две функционални 

крила, а другите две са само за баланс на движенията. 

 

 

Домашна муха 

      Мухата се среща най-често по места, свързани с хора, техните животни и дейност. Това 

особено важи за домашната муха (Musca domestica). Над 90% от мухите, които ще 

намерите в стаята, дома или заведението, са представител именно на този вид. 

      Външният вид на мухата, както и размерът й са различни, в зависимост от вида й. 

Плодовите и канални мушички от семейство Мухови са дълги едва няколко милиметра, 

докато домашната муха е с обща телесна големина от половин до един сантиметър. 

      Домашната муха често се обвинява в хапане, но това е несправедливо към нея. На 

практика тя няма органи, с които да ужили или ухапе кожата, няма дори с какво да сдъвче 

твърдата храна. Отговорни за тези ухапвания са друг вид подобни на нея мухи, като 

конската муха, но най-често кучешката муха (Stomoxys calcitrans). Кучешката или оборна 
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муха изключително много прилича на домашната, но смуче кръв от бозайници. Ще я 

познаете по това, че е по-дребна и умее да свива крилата си по-плътно едно до друго. 

АНАТОМИЯ НА МУХАТА 

      Поради големия брой естествени врагове, мухата зависи изцяло от своите умения, 

бързина и сръчност за да оживее. Тялото й, подобно останалите насекоми е разделено на 

три части, с голяма глава, гръдна структура от която излизат криле, както шест дълги 

крайника и коремна част, в която са разположени храносмилателни и полови органи. 

      Главата на домашната муха е добре оформена и от нея излизат две малки чувствителни 

антенки. Антенките са отговорни за острото обоняние на мухата и спомагат за вкусването 

на храната в движение. Отдолу на главата има хоботче, преливащо в уста с пореста 

структура. 

     Мухата, както повечето насекоми не диша през главата. Въздухът влиза през отвори по 

тялото и чрез малки тръбички стига до корема или гърдите. Там кислородът се събира в 

основна трахея, водеща към орган с течност. Течността го разтваря и разпространява по 

цялото тяло. 

     Очите на мухата са от основно значение за оцеляването й. Те са комплексни, като в 

горната част има две големи сложни очи, а под тях има три прости. Сложното око е 

съставено от до 6000 прости, които са като хиляди малки екрани, предаващи отделна 

информация. Тази структура спомага да се долавят всички движения наоколо, независимо 

от тяхното място и бързина. Така мухата успява да види замаха и да излети още докато вие 

посягате към нея. 

    Крилата на мухата излизат от гърба и са два чифта. Основните крила са прозрачни, 

тънки и високо скоростни. Те могат да се размахват до триста пъти в секунда, със средна 

скорост 7 км/ч. и отговарят за лупинги, сложни движения и бързото излитане при атака. 

Долните крила (халтери) са смалени, но имат важна функция за баланса във въздуха. При 

липсата им, мухата не може да контролира полета и започва да залита, описвайки кръгови 

движения. 

   Краката на мухата са шест. Всеки от тях разполага с нокът на върха, както и малки 

вендузи, помагащи на насекомото да се задържа на всякаква повърхност. С шесте крака 

мухата често почиства тънките си крилца, защото и най-малкият боклук по тях ще наруши 

равновесието й. Долната част на крайниците има допълнителна функция. Те са покрити с 

косъмчета - малки вкусови сензори, чрез които мухата опитва храната, докато обикаля 

старателно по нея. 
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          Хранене :  Домашната муха разполага с хранително хоботче, което е приспособено 

единствено за смучене на сокове. Когато пие течности, мухата ги изстрелва направо в 

стомаха си, като през сламка. По-сложно е с твърдата храна, защото насекомото не 

разполага с устен инструмент за откъсване, рязане или дъвкане на части от храната. Как 

успява да яде тогава? 

        Процесът донякъде е подобен на начина, по който бозайникът дъвче храна, но вместо 

да се извършват в устата, нещата става отвън. За начало, мухата отронва малки частици 

храна с четката на хоботчето си. После тя повръща върху хранителната купчинка слюнка и 

домашен секрет, изчаква храната да се разложи, втечни и я всмуква като сок обратно в 

стомаха. 

        Често се случва веществото да не се втечни напълно и да не може да мине през 

тръбичката. За това мухата има друг подход. Недосмляната храна се поглъща и прехвърля 

в друга част на корема, подобна на сак. В торбичката постъпват регулярно слюнка и 

стомашни сокове. Те превръщат веществата в течност и накрая ги изливат през канали 

обратно в стомаха. 

       С начина си на хранене, мухата допълнително спомага за пренасяне на зарази. 

Изплютото върху храната съдържимо от стомаха може да бъде заразено с микроби и 

патогени от предишната й храна, поета от кофата за смет или бунището. Малките петънца, 

които виждате по храните и плота са фекални остатъци, но повърнатия стомашен сок и 

слюнка са невидими. 

       Размножаване : Яйцата на мухите са светли, овални и големи едва милиметър. Те са 

снесени на купчинка върху кофа за боклук или топла, разлагаща се органична материя. 

Ден след снасянето от яйцето се излюпва ларва. Тя е малко безкрако червейче, което ще 

живее седем дни. 

      Ларвата ще се храни с отпадъка и ще изпадне в сън, а на събуждане ще смени кожата 

си и ще е с по-голям размер. Това ще се случи три пъти, след което ще потърси ново, сухо 

и хладно място. Кожата й ще покафенее и ще се втвърди. Ларвата се трансформира в 

какавида. Зад щита тя ще развие своите органи и скоро от какавидата ще излезе малка 

муха. След три дни мухата ще е възрастно насекомо, готово за чифтосване и снасяне на 

нови яйца. 

       Поради краткия си живот, мухата има малко време да се размножи и не го прахосва. 

Женските и мъжките летят на облаци при ухажването, което не продължава повече от 

минути. Със специфичните си органи, мухата може да се чифтосва във въздуха. 
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Оплодената женска има нужда от единичен акт, след което е готова да снася яйца през 

целия си останал живот. 

 

            Данините са взети от Уикипедия 

 

 

                  НЕВЕСТУЛКА                  

       Описание : Невестулка  е най-малкото животно от разред Хищници. Тя е хищен 

бозайник от семейство Порови. Както всички членове на рода Порове, невестулката е 

животно с тънко тяло, дълга опашка и къси крака, като това ѝ дава възможност да гони 

плячката си (предимно малки гризачи) дори в дупките им. Козината на гърба е 

червеникавокафява на цвят и е по-ярка от тази на другите поровe. Коремната страна е бяла, 

както и частта от гушата към корема. При северните популации козината става чисто бяла 

през зимата, като това служи за камуфлаж сред снега. 

         Дължината на тялото рядко надхвърля 23 cm. Опашката е дълга около 6 cm. Тежат 

36 – 250 g (мъжки) и 29 – 117 g (женски). Женската е по-дребна от мъжкия, 

       Живее в селскостопанските дворове,ливади,гъсталаци,открити горски 

участаци.Избягват гъстите гори и открити пространства 

        Мъжките и женските живеят отделно, освен по време на размножителния период. 

Активна предимно през нощта. Силно развито обоняние. Спекулативно е твърдението, че 

невестулката е отровна. Усложненията, свързани с ухапване от невестулка, се дължат по-

скоро на гнилостните бактерии в устната ѝ кухина. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/Cm
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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      Хранене :  Храни се предимно с дребни бозайници (най-вече гризачи), 

с влечуги, птици, жаби и насекоми. Преди да нападне жертвата си, тя проследява нейното 

движение. Убива като захапва за врата. 

Най-големите врагове на невестулката са птиците от разреди Совоподобни и Ястребови. Най-

голяма заплаха за малките представляват змиите. 

      Размножаване : Рядко се стига до чифтосване без битки. Женската може да се 

размножава един или два пъти годишно, стига да има достатъчно храна. Размножават се 

най-често през пролетта и в края на лятото. Бременността трае 34 – 37 дни. От едно 

поколение се раждат средно по 3 – 9 малки. Майката отбива малките след 18 дни. Те 

достигат полова зрялостна 4 – 8 месеца. 

            Данините са взети от Уикипедия 

                                          ОВЦА                                    

    

     Описание :  Овцата е може би най-полезното домашно животно. Овцата дава прясно 

мляко, а от млякото човек се е научил да произвежда: масло,сирене,кашкавал, кисело 

мляко, все полезни и вкусни храни. 

       Овцата се стриже и се добива вълна, от която пък се правят прежди, одеяла, дрехи. От 

овцата нищо не се изхвърля. Човек се храни, както с месото, така също и с вътрешностите 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82
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й, че дори и с главата. Ако не бе опитомил овцата човечеството би мръзнало и гладувало. 

Вижда се колко много блага получаваме от овцете. 

       В наше време на земята се отглеждат над един милиард овце, от които ежегодно се 

остригват към 2,5 милиарда кг. непрана вълна. 

      Родина на овцете са азиатските, европейските и американските планини. Разни диви 

видове, нейни сродници и досега живеят по скалистите чукари на средиземноморските 

острови: муфлонът в Кипър, архарът в средна Азия, дебелорогият див или снежен овен в 

Канада. 

     Днес овчите породи са приблизително 150 и се отличават както по ръста си,така и по 

млечност и вълна 

      Една от най-старите породи домашни овце е цигайската овца. От нея са получени 

различни видове,както медночервена шумерска,черноглава плевенска,доброджанска бяла 

и карнобатска. 

       Много известни са руските  каракулски овце.Техните агънца имат красива 

кожа.Вълната им е завита на ситни охлювчета.От нея се правят скъпи астраганени 

палта,калпаци 

        Много се ценят влакнодайнестите мериносови овце,които дават по 10-12 кг. 

Доброкачествена вълна. 

        Има породи които се отглеждат предимно заради месото,те достигат на тегло до 130 

кг.,а мъжките екземпляри /овните/ до 150 кг. Други например, фригийската порода е много 

млечна,тя дава около 500 л. прясно мляко годишно и то с висока масленост. 

                 Тук в селото се отглеждат  черноглава плевенска и аваси. 
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       Овцете живеят 10-12 години. Те ежегодно раждат 1-2 агънца, а някой породи и по 2-3 

агънца.Овцете са преживни тревопасни животни.Отглеждат се в стадо.Допълнително им се 

дава да ближат сол. Те са кротки дори малко дете може да ги издои 

                     Данините са взети от Уикипедия 

 

 

 

                       ОСА                                 

     Описание :   Осите (Vespidae) са жилещи насекоми. По-общото определение е: всички 

жилещи насекоми без пчелите и мравките.  Съществуват около 5000 различни вида оси.       

През юли и август всяка година се забелязва нарастване броя на хората, ухапани от 

насекоми защото през летните месеци активността на пчелите и осите се увел 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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    Осите по света са над пет хиляди вида. Те са жилещи насекоми, хранещи се според вида 

си с нектар, както и с други насекоми. Най-обичайни видове вредители в България са 

европейски оси, обикновени оси, растителни, листни оси, плодови и хартиени оси. У нас 

най-често се среща европейска жълта оса, наричана още германска. 

    Осите са прародител на медоносната пчела. Въпреки че не произвеждат мед, всички оси 

имат важна функция за опрашването на растенията и унищожаване на вредители по 

растителни култури. Лошата слава на осите идва основно от това, че жилят. Ужилванията 

са болезнени и опасни при алергия към отровата им. 

   Подобно на стършелите, осите не умират, след като ужилят. Те често са агресивни, ако 

са нападнати, и могат да жилят десетки пъти. В началото хищници, които се хранят с 

насекоми, с еволюцията осите започват да се хранят и с цветен прашец. 

   Видовете оси са толкова много, че трудно могат да се опишат в строен справочник. 

Основният вредител в световен мащаб е жълтата европейска оса. Тя е проклятие за всеки 

турист на пикник. Напада неуморно сандвичи, напитки и кръжи зловещо край заведения, 

плажове, барбекюта, на открито и закрито. 

         Всъщност европейските оси не ядат месо, но го събират за да нахранят ларвите си. Те 

се хранят с растителен нектар и цветен прашец, а на масата се интересуват от вашите 

сладки напитки. Осите защитават гнездата си много агресивно. Осарникът побира от две 

до пет хиляди насекоми и резултатът е опасен за незащитен човек. 

  Как изглеждат осите и какви умения имат? 

       Осите са с продълговато, вталено в средата тяло, шест крака и характерна жълто-черна 

окраска на райета. Окраската има предупредителна и защитна функция, и подава на 

околните животни и хора сигнал за опасност. 

        Повечето оси обичат да живеят близо до хората. Те строят гнездата си в земни дупки, 

близо до боклук, в тъмни, хладни места, дървесни хралупи, храсти, дупки по стените, 

къщички за птици, на тераси, в шкафове, в подпокривно пространство и под керемиди на 

покрива. 

      Социалните оси живеят в колонии и са разделени на касти. Кастите се състоят от 

женски оси, работнички, мъжки оси и царица. Жилят единствено женските оси, мъжките 

са различни като вид, биология и служат само за оплождане на новите царици. Такава 

колония може да се засели на открито, в подходяща кухина, или под земята. Този вид оси 

развиват многохилядни колонии. Организацията на колонията е подобна на пчелното 

семейство, има оси „работнички“, които принасят храна, грижат се за пилото и пазят 
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входовете, а яйца снасят множество „царици“. Външната обвивка на гнездото е от 

целулоза и може да достигне размерите на голяма водна топка. Под обвивката има добре 

подредени пити, също изградени от целулоза. По различните пити, в килийки, е 

разпределено различно по вид пило, „търтеево, работническо и пило на царици“. В 

колонията презимуватмного на брой майки, които през пролетта отново възстановяват 

числеността на колонията. 

       Европейските оси живеят около година. През есента повечето измират и изоставят 

гнездото. Оцелява единствено царицата, която напролет създава нова колония оси. 

      Когато навън се стопли, царицата оса изгражда малко гнездо и отглежда първите 

женски работници. Клетките на гнездото са шестоъгълни и тя полага в тях непрекъснато 

нови яйца. До есента старата царица умира с колонията, остават единствено младите 

оплодени женски. 

      Осите се хранят със сладък сок. От човешките храни теса привлечени от нектари, 

газирани напитки и сладкиши. Възрастните унищожават паяци и насекоми. Те нападат 

вредители и човешки храни, за да съберат месо за малките си ларви-хищници. 

      Осите са социални създания, близки роднини на мравките. Смята се, че древните 

листни оси (Symphyta) са междинно звено в еволюцията, от което са се отделили двата 

рода насекоми. 

Осите общуват с роднините от семейството чрез феромони. При нападение над гнездото 

им те излъчват феромонен сигнал за опасност към роднините. Събрани заедно, жилещите 

насекоми нападат агресора в рамките на петнадесет секунди. 

         Жилата на всички оси са възникнали като средство за размножаване в еволюцията. С 

тяхна помощ паразитните оси са пробивали тялото на насекомото, за да снесат яйцето си в 

него. Все още съществуват паразитни оси, които продължават практиката на прароднините 

си. Други видове оси еволюират, но жилото остава като оръжие за защита. 

           Какви са разликите във външността и поведението на пчели и оси? 

       Осите се различават от пчелите по вид, навици, хранене, начин на гнездене, поведение, 

отрова и биология. Пчелите произлизат от осите, които са по-примитивен вид. 

       Външният вид на пчелите и осите има няколко разлики. Като хищници, осите са по-

стройни от пчелите, лъскави, с по-тесен кръст, ханш и без окосмение по тялото и 

крайниците. 
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      Европейските оси са с дълги, тънки, стройни и добре развити крака. За разлика от 

пчелите, които се интересуват единствено от цветята, осите нападат човешки храни и 

напитки. 

     Пчелите са силно окосмени, със здрави и плоски в стъпалото крайници. Крачетата им са 

пригодени изцяло за удобно стъпване по растенията, с цел опрашване, произвеждане, 

събиране и пренасяне на цветния прашец към кошера. 

    Гнездата на пчелите са построени от восъчни клетки, изградени плътно едни върху 

други. Осите изграждат гнездото си на много слоеве от дървесен материал, който чрез 

сдъвкване и слюнка превръщат в целулоза. Гнездото на осите е на няколко нива. То 

приютява хиляди насекоми и може да достигне размер на средно голяма човешка глава. 

   Пчелите и осите инжектират отрова в тялото чрез жилото, което излиза от тях. Жилата на 

пчелите са назъбени и се фиксират неподвижно в жертвата. При излитане на пчелата, 

жилото не помръдва. То се откъсва от тялото ѝ, където е хранителния ѝ тракт, и пчелата 

умира от раната. Жилата на осите са гладки, излизат и осата напада отново. 

Болести и щети, причинявани от оси. 

     Осите не пренасят опасни зарази и се възприемат като полезни насекоми. Без тяхната 

работа по унищожаване на вредни насекоми (осата е хищно насекомо) по 

селскостопанските растения, животът на хората би бил малко по-труден. 

     Основните проблеми, свързани с оси, са причинени от тяхното ужилване. Еднократно 

ухапване от насекомото, макар болезнено, предизвиква само подутина, но е безобидно за 

хора без алергия към отровата. Опасно е, когато човек бъде нападнат от колония и е 

ужилен многократно. Голяма опасност има също при алергични към ухапването хора – те 

могат да получат анафилактичен шок и това да доведе до смърт, ако не получат бърза 

лекарска помощ. 

 

               Данините са взети от Уикипедия 
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                     Охлюв                         

         Описание : Градинският охлюв (Helix pomatia) е сухоземен белодробен охлюв 

Черупката му е с височина до 4 cm. Живее в градини и залесени места. Вреди на 

селскостопанските култури. В природата той живее средно 7-8 години, могат да живеят и 

до 20 години 

        Хранене :  Храни се с листа и треви 

       Размножаване :Оплождането на охлювите е кръстосано и вътрешно.От 

оплодените яйца се излюпват малки охлювчет или ларви,които по-късно се превръщат в 

охлюви.С нарастването на индивидите се увеличава и черупката.При рязка промяна на 

условията в средата-засушаване или застудяване охлювите се скриват в нея и се 

инкапсулират,като отделят слуз на отвора.слуста засъхва и се образува твърда протеинова 

мембрана.След това метаболитните процеси се забавят и охлюва преминава в летаргично 

състояние 

               Данините са взети от Уикипедия 
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       Описание :Обикновената, особено безпородната домашна патица по своя ръст и цвят 

много прилича на дивата. Не се знае кога точно е опитомена дивата патица. Установено е, 

че тя вече се е срещала в древния Рим като домашна птица. Ловците са събирали край 

реките и блатата яйца на диви патици и са ги поставяли за доизлюпване под домашни 

кокошки. А в древния Китай са били познати и инкубатори за изкуствено излюпване не 

само на пилета, но и на патета. Събраните яйца поставяли в кошници, застлани с гнила 

дървесина, и ги държали в затоплени помещения. На сушата патицата ходи тромаво, но 

във водата плава превъзходно. Плавателната ципа между пръстите й помага, когато движи 

краката си като весла. 

       Едни от домашните породи патици се използват повече за месо, а други - за яйца. 

Месни породи са руанската(с много едро тяло), пекинската(на 2-месечна възраст тя 

достига 2 кг.). Добри носачки са японските патици(100 яйца годишно), каликемпбел(над 

300 яйца годишно). 

       Патицата има вкусно месо, но месото и яйцата й трябва да се варят или да се пекат по 

дълго време от това на кокошката. Пухът и перушината на патиците се ценят много както 

за напълване на юргани и възглавници, така и за спални чували. 
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                                            ПАЯК 

                                                              

        Описание : Паяците (Araneae), известни още като същински паяци, 

са разредбезгръбначни хищни животни от клас Паякообразни (Arachnida). Характерни 

отличителни черти са наличието на осем крака, челюстиснабдени със зъби, 

отделящи отрова, паяжинна жлеза в задната част на коремчето, както и липсата на крила. 

Дишат с бял дроб и трахеи, а на ходилните си крайници имат нокътчета. Отровата на 

някои видове паяци е опасна за човека. Хващат жертвите си чрез ловни мрежи или като 

скачат върху тях. Основната им храна са насекоми и затова са разпространени предимно 

в гори, храсталаци и ливади, но някои обитават жилищата на хората. 

                                                Физически характеристики 

     Паяците са сравнително малки по размери, но тъй като са хищници, и ловуват плячката 

си, те притежават доста добре развити мускули. Размерът на един напълно развит 

екземпляр може да варира от 0,37 mm и по-малко до около 9 – 10 cm. Най-големите видове 

могат да достигат на тегло до 150 g. Едни от най-големите паяци са тези от 

семейства Тарантули и Sparassidae. Някои видове от семейство Sparassidae в Югоизточна 

Азия може да имат разкрач от около 25 cm, като последния се мери от върха на задния 

крак до върха на предния крак от същата страна. Обикновено мъжките екземпляри имат 

по-дълги и по-стройни крака, отколкото женските, но като цяло са по-малки (особено 

коремчето). 

     Тялото на паяците е плътно покрито с много малки, а при някои видове тарантули, и с 

по-големи косъмчета. Те имат сетивни и обонятелни функции, и благодарение на 

чувствителността им паяците засичат вибрациите предизвикани от движението на 

потенциалните си жертви. По този начин те могат да определят тяхната големина и 

разположение. Малките косъмчета са бодливи, и въпреки че не съдържат отрова имат 

дразнеща функция и в някои случаи се използват за защита от врагове. Също така, при 

някои видове тарантули тези косъмчета могат да бъдат „изстрелвани“ във въздуха по 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8A%D0%B1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%BB_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D1%8A%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sparassidae&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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посока на мишената. Освен за защита косъмчетата могат да се ползват и за маркиране на 

териториите, гнездата или паяжините. 

       Лов и хранене : С изключение на един единствен растителнояден вид (Bagheera 

kiplingi), описан през 2008 г., всички паяци са хищници, хранещи се предимно с насекоми 

(щурци, скакалци, бръмбари и пеперуди), други паяци и в редки случаи 

с птички, гущери, мишки, земноводни и дори малки рибки. Те убиват жертвата чрез 

инжектиране на отрова в тях през зъбите си. Обикновено убождането става в задната част 

на главата на жертвата, където са концентрирани по-голямата част от нервите. 

         Паяците използват най-различни стратегии за улавянето на плячката. Обикновено я 

дебнат в засада, оплитат я в предварително изтъкани мрежи, хващат я във висящи ласа, и в 

много случаи дори я преследват активно. Повечето паяци усещат плячката по вибрациите 

в мрежите си, но активните паяци-ловци имат добре развито зрение и много-често, като 

например паяците от род Portia избират различни тактики за улов и дори откриват нови 

начини. 

        Много паяци използват копринена нишка за да засекат движението на жертвата 

(предимно насекоми), след което я улавят в паяжини. Паяжината е изтъкана от 

паякова коприна. Това е тънък и здрав секрет под формата на нишка, който се отделя от 

паяжинните жлези в долната част на коремчето. Всички паяци го отделят, но не всички го 

използват за изтъкаването на паяжина. Някои използват коприната, за да си помагат при 

катерене, за направата на гладки стени за дупки, за обвиване на плячката или яйцата си 

с пашкул, и др. 

 

    Линеене: Всички паяци, независимо от пола, трябва периодично да сменят 

екзоскелета си, за да могат да израстват. Този процес се нарича линеене. Малките паячета 

могат да линеят няколко пъти в годината, докато по-възрастните, които вече са достигнали 

максималните си размери ще сменят кожата си около веднъж на година или по-скоро, ако 

се налага да регенерират някой загубен крайник. 

      Размножаване : 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bagheera_kiplingi&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bagheera_kiplingi&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Portia&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_(%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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     Паяк вълк пренася своите малки на гърба си 

     На някои паяци им трябват около 2 – 5 години за да съзреят полово, а на други може да 

им отнеме до 10 години. След като достигнат полова зрялост, мъжките паяци имат около 

година, за да намерят женска за чифтосване.  

     Паяците се размножават полово и оплождането е вътрешно, но косвено. С други 

думи, сперматозоидите не се вкарват в тялото на женската от гениталиите на мъжките. За 

целта мъжките паяци изплитат паяжина и започват да търкат коремчето си върху нея, 

докато не еякулират семенна течност, след което вкарват педипалпите си в нея, за да я 

„попият“. Семенната течност се поддържа жизнена благодарение на педипалпите, докато 

мъжкият не си намери партньорка. Когато това стане, двата паяка обменят сигнали, за да 

определят дали са от един и същи вид и дали женската е готова да се чифтосва. Например 

при някои видове мъжкият определя това по миризмата. 

    Мъжкият паяк има сложен ритуал за ухажване, целта на който е да не бъде изяден от 

женската по време на чифтосване. Самото чифтосване става чрез вкарване на попитите със 

семенна течност педипалпи в отвор, намиращ се в долната част на коремчето на женската. 

Накрая, за да не бъде изяден, мъжкият трябва да се отдалечи възможно най-бързо от 

женската. Повечето мъжки успяват да оцелеят след няколко чифтосвания, като животът им 

е с ниска продължителност поради естествената им смърт. Ако женската не е готова за 

полов акт, а мъжкият настоятелно се опитва да се чифтоса с нея, също може да бъде 

атакуван и изяден. 

    След като женските снесат яйцата си, те често ги полагат в предварително изтъкан 

пашкул, в който могат да се поберат до 3 000 яйца. Има и случаи, при които женски носят 

своите малки след излюпване и ги хранят за известен период. Малка част от паяците са 

социални животни, изграждащи колонии от няколко до 50 000 индивида. Социалното 

поведение варира от временен толеранс един към друг до кооперация при ловуване и 

разделяне на плячката. 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%8F%D1%86%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lycosidae_female_carrying_young.jpg
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     При някои видове паяци, като черната вдовица, се наблюдава канибализъм. След 

размножителния процес женският паяк изяжда своя мъжки партньор с цел осигуряване 

на хранителни вещества за съзряването на яйцата, които носи в себе си. На свой ред, след 

като съзреят, малките изяждат майка си. 

     Продължителността на живота на паяците варира в зависимост от техния пол. Въпреки 

че повечето паяци живеят до около 2 години, някои тарантули и редица други 

мигаломорфни паяци могат да доживеят до 25 години в плен. Ако са били добре гледани, 

женските нормално биха живели до 20 – 30 години, докато мъжките – до около 10 години, 

в зависимост от вида. Има сведения за женски тарантули, достигнали до 30 – 40 годишна 

възраст при гледане в домашни условия. 

            Данините са взети от Уикипедия 

 

              ПЕПЕРУДИ                 

        Описание : Пеперудите  наричани още „Люспестокрили“ или „Люспокрили“ са 

разред летящи насекоми. Разредът включва също така нощните пеперуди и молците. Често 

бива разделян на две групи (подразреди, инфраразреди, суперсемейства или по-рядко 

надсемейства според различните автори), обединяващи нощни пеперудии молци в едната 

и дневни пеперуди в другата. 

Крилете са 2 двойки с размах от 55 mm до 30 cm, покрити с различно оцветени люспи. 

Развитието е с пълна метаморфоза, т.е. пеперудите минават през четири етапа по време на 

своето развитие: 

яйце 

ларва, известна още като гъсеница 

какавида                                                              

възрастна пеперуда (имаго) 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_(%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%8A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE
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       Пеперудите снасят своите яйца на различни видове растения, като в зависимост от 

вида пеперуда ларвите след излюпването си могат да се хранят само с един точно 

определен вид растение (монофаги), с няколко, най-често близкородствени растения 

(олигофаги) или с голям брой растения, които често могат да са от съвсем различни 

семейства (полифаги). 

        Ларвите (гъсеници) се хранят главно с листа, цветове или други растителни части 

(някои живеят в стволове и клони на дървета и се хранят с дървесина). Има обаче видове, 

чиито ларви се хранят с растителна храна в началния стадий на развитие, но по-късно 

преминават на животинска храна и започват да водят паразитен или хищнически живот, 

например ларвите на синевките .  

        Възрастните пеперуди най-често се хранят с нектар от цветовете на растения, но 

много видове предпочитат ферментирал сок от гниещи плодове или рани от растения, а 

има и такива, които се хранят главно с течности от изпражнения, разлагащи се трупове на 

животни и тъй нататък...  

        Възрастните на някои нощни пеперуди, например нощните паунови очи не се хранят 

изобщо и живеят много кратко време. Преобладаващата част от пеперудите са видове без 

стопанско значение, но пеперудите като цяло са много значима група насекоми, понеже 

опрашват много видове растения, различните им стадии са значим източник на храна за 

разнообразни безгръбначни и гръбначни животни, а възрастните пеперуди носят 

естетическо удоволствие на милиони хора по целия свят. 

        Ето някои уникални факти за тези удивителни насекоми: 

1. Пеперудите не могат да чуват. Но те са толкова чувствителни на движения, че усещат 

всяка вибрация. 

2. Част от вкусовите рецептори на пеперудите се намират на задните им крака. С краката 

си пеперудите „опитват” дали дадено листо е подходящо за снасяне на яйца и дали е добро 

за храна на бъдещите гъсеници. 

                                                                        

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%BA)
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         Пеперудите имат две фасетни очи с по 15 фоторецептори. Тяхното зрение е отлично 

едва на разстояние до 4 м. Всичко, разположено по-далеч, е размазано за погледа им. 

Пеперудите разчитат на зрението си, за да си намерят партньор от същия вид, както и да 

намерят цветя, от които да се хранят. Пеперудите виждат широка гама от ултравиолетови 

цветове, невидими за човешкото око. Самите пеперудите могат да имат ултравиолетови 

петна по крилата си, за да им помогнат да се идентифицират един с друг и да намерят 

потенциални партньори. Някои пеперуди имат недоразвито хоботче, защото не им се 

налага да се хранят – те използват натрупаните вещества от периода, в който са били 

гъсеници. 

Голямо нощно пауново око/ Giant Peacock Moth/ 

 

Морфология: 

Това е най-голямата пеперуда в България и Европа. Възрастните индивиди са с размах на 

крилете до 166 мм. Женските индивиди са с по-големи размери. В горната част на двата 

чифта крила има по едно голямо „око” с черна централна част и кафяв ореол.  

Биология: 

Имагото лети от май до юни и се отличава с нощна активност.  Мъжките индивиди често 

летят и през деня. Установено е, че мъжките индивиди могат да усетят феромоните, 

отделени от женските на разстояние над 10 км и да прелитат до тях дори през деня. Яйцата 

са заоблени с размери 2.5 х 2 мм, зеленикаво-бели, с кафяво слепващо вечщество. 

Обикновено са поставени в групички до 10 по долната повърхност на листа или в кората 

на дърветата. Развитието им трае 14 – 30 дена. Ларвният стадий гъсеница се развива от 

юни до август. Първият ларвен стадий е с черен цвят, втория с оранжев, а третия - със 

зелен цвят. Гъсениците (трети стадиий) са с големи размери, зелени, с напречни редове от 

сини брадавици, от които излизат по две дълги четинки, наподобяващи клавикули. Хранят 

се с листата на фуражни култури, овощни дървета (ябълка, круша, череша, слива, орех, 

трънка), чинар, елша, върба, топола и др. Гъсениците издават специфични звуци с пик 

между 3.7 и 55 KHz, които се предполага, че са защитен механизъм спрямо различни 

http://www.preventa.bg/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5/
http://www.preventa.bg/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5/
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видове хищници. Преди какавидиране зелената гъсеница става кафява.  Презимува под 

формата на какавида. Какавидата е кафява, с размери 35 – 50 мм, цилиндрична и леко 

заострена в двата края.  

 

Местообитания: 

Предпочита райони с добре развита храстовидна и дървесна растителност, покрайнините 

на гори, градини и овощни насаждения. 

          Данините са взети от Уикипедия 

            ПЛЪХ                          

         Описание: Сивият плъх е сив или кафявна цвят с дължина на тялото до 25см, като 

опашката е може да достигне повече от 25 см. Мъжките плъхове са със средно тегло от 

350гр, а женските с тегло от 250гр. Някои от сивите плъхове могат да достигнат тегло от 

500гр. А като изключение може да има и такива от и над 1кг. 

         Сивият плъх има остър слух, чувствителен е към свръхзвук и притежава много добре 

развито обоняние. Средният му пулс е 300 – 400 удара в минута. Зрението на сивия плъх е 

много слабо. Плъховете са далтонисти, но е установено че могат да различават нюанси в 

цветовете. Независимо от лошото си зрение, плъхът се ориентира много добре в средата 

.    Космите по тялото на плъха са свързани със сетивните му нерви. Плъхът има развита 

чувствителност и към звуци, улавяйки сигнали във звуковия и ултразвуков диапазон. 

       Хранене: Каналният плъх предпочита храни с високо съдържание на въглехидрати и 

протеини. Негово любимо меню са пресните месо, риба, ядки, зърна, насекоми и някои 

плодове. Във ферма може да убие пиле или да изяде яйцата. Сивият плъх е всеяден, но 

винаги ще предпочете разнообразна и качествена диета от пресни храни, вместо застояли 

продукти и боклуци. 
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       С годините живот около хора, сивият плъх променя предпочитанията си. Последни 

проучвания показват, че любими храни на този плъх вече са макарони със сирене, 

картофки, хляб, яйца, моркови, меса и смески, а зърната се пренебрегват. Ако добра храна 

липсва, плъхът все пак ще консумира всичко, което намери, дори боклуци. 

За едно денонощие, канализационният плъх изяжда от 20-75 г храна и се нуждае от поне 

30 мл вода. При липса на вода, той ще ближе роса или кондензирани по стените капчици. 

Изядените канализационни тръби са резултат от стремежа му към вода. Каналният плъх е 

силно зависим от наличие на вода, а при липсата й мъчително умира. 

       Размножаване : Сивият плъх е много плодовит и ражда четири до седем пъти 

годишно. Той достига полова зрялост на пет седмици. Женската е бременна 3 седмици и 

ражда от 5 до 14 плъхчета (средно 7), които проглеждат и израстват бързо. 

Размножаването на каналния плъх е в пик през пролетта и есента. Групата има строго 

социална йерархия. При пренаселване, каналният плъх сам регулира числеността си, като 

по-ниските йерархични нива биват убивани първи. 

          Живеейки сред отпадъци или канали, плъховете са изложени на непрестанни зарази 

и патогенни агенти, някои от които не увреждат организма им. Голяма част от заразите се 

предизвикват и от ухапвания на вредители върху плъха, като кърлежи, акари, бълхи и др. 

Данините са взети от Уикипедия                 

 

                ПОР                        
         Описание: Козината му е тъмнокафява. Муцуната му има по-светъл цвят, а 

коремът е бледожълт. Има дълга опашка и къси крака. По-голям е от невестулката, но е по-

малък от видрата. Мъжкият тежи около 1,7 кг., а женската — около 0,7 кг. Дължината на 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0
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тялото е от 21 до 56 см., опашката - от 7 до 19 см. Теглото варира между 0,2 до 2,1 

килограма. 

       Черните порове живеят в селскостопански дворове, в горски и в мочурливи местности. 

Основно са активни през нощта. Често си построяват жилище в насипите покрай потоците 

или си правят дупка под корените на дървета. Територията им се ограничава до около 1 

км². 

      Хранене: Месоядни животни са. Хранят се предимно с жаби и полевки, но също така и 

с плъхове и друга дребна плячка.Нападат също кокошки, зайци и други дребни домашни 

животни. 

    Размножаване : Според чужди източници разгонването започва на някои места в 

началото на февруари, а в други през май. Бременността продължава повече от 5 месеца, а 

броят на малките в котилото е 4-8. 

 

                Данините са взети от Уикипедия 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8A%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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                    ПРИЛЕП                                  

       Описание: Прилепите  са разред дребни животни от клас Бозайници. Характерно за 

тях е, че предните им крайници са прераснали в крила. Прилепите са единствените 

бозайници, които могат да летят активно, макар че някои други видове са способни да  

прелитат на ограничено разстояние. 

       Разредът наброява около 1110 вида, около 20% от всички видове бозайници. 

Прилепите са разпространени по целия свят с изключение на някои откъснати острови, 

полярните райони и високопланинските области над границата на горите. В България се 

срещат около 30 вида от семействата Булдогови 

прилепи (Molossidae), Подковоносови(Rhinolophidae) и Гладконоси прилепи  

     Живеят до над 20 години. В повечето случаи раждат по едно малко на година и го 

кърмят един месец  на дължинах са от 4 до 16 cm голяма част от тях използват ехолокация 

нокътят на втория пръст на предните крайници липсва ,ушите не образуват затворени 

пръстени, а са разделени в основата си ,липсва пухкавият мъх под козината; имат само 

едра предпазваща козина или са голи. 

 

             Данините са взети от Уикипедия 

 

 

 

 

                               ПУЙКА          

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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     Описание: Тази едра домашна птица векове наред е била непозната за древните 

народи от Азия, Африка и Европа. Тя произлиза от дивата пуйка, която и досега живее 

свободно на ята в широколистните гори на Америка. 

      Когато мореплавателите на Христофор Колумб видели домашните пуйки на местните 

индианци, останали много учудени. Своето първо презокеанско пътуване пуйките 

извършили през 1523г. Скоро и в Европа започнали да ги отглеждат като домашни птици. 

Преди около 3 века те дошли и на Балканския полуостров. 

      И до днес домашните пуйки не се отличават много от своите живеещи на свобода диви 

посестрими. Някои от едрите породи пуйки достигат на тегло до 15 кг. и повече. 

Различават се и по цвят - бели, кремави, червеникави, черни с метален блясък, сребристо-

сиви и пъстри. 

     Яйцата на пуйката са много едри - по 80 г. Обикновената безпородна пуйка снася 

годишно само по 25-50 яйца. Но има добри носачки, които снасят по 100-120 яйца. 

     Малките пуйчета се отглеждат трудно. Те са по-взискателни към храната, боят се от 

студа, не понасят влагата на росната трева и дъждовното време, лесно се простудяват. 

Затова грижите за отглеждането им са големи. 

     Женската пуйка е много добра майка. Мъти и кокоши яйца и домашните пилета, които 

излюпва, отглежда като свои храненици. 

      Пуякът, който е по-едър от женската, не полага много грижи за семейството си. Той 

обича да се перчи с красотата си. 

      Днес и пуйките вече се отглеждат в модерни, големи и хигиенични птичарници. 

 

             Данините са взети от Уикипедия 

 

                       ПЪТПЪДЪК                                            



Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 104 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

          Описание: Пъдпъдъкът е единственият прелетен вид от срещащите се у нас 

кокошеподобни птици. Зимува в Африка, Южна Азия и в малки количества в най-южните 

части на Европа. Това е най-дребната ни кокошева птица. Тялото е охристо-кафяво с бели 

и черни изпъстряния. Мъжкият е с черно петно на подбрадието и кафеникаво-ръждиви 

гърди с напетнявания, с бяла вежда, а женските са с бяло до жълтеникаво подбрадие. 

Обикновено се забелязват трудно, тъй като се крият сред тревистата растителност. С къси 

криле и стремителен полет. Излита рязко при опасност и летят бързо и ниско, като планира 

малко преди да кацне. Характерно е обаждането на мъжките при токуване - „пъд-пъдък", 

което дава и името му. Обитава открити пространства - предимно тревисти местообитания 

- ливади, пасища, насаждения с житни култури, люцерна и други. Избягва гористи терени 

и преовлажнени ливади и пасища. 

       Хранене: Храни се с разнообразни семена, включително на плевелни растения, 

различни насекоми и техните ларви, безгръбначни. Използването на инсектициди и 

хербециди са една от заплахите за вида, както и унищожаването на синурите и 

обрастванията с плевелни растения, които служат за укритие на птиците при жътва. 

  

                                       
           Размножаване:  Полигамен вид. Мъжкият заема територия, в която токува и 

привлича женските. Най-активно токуват от средата на май до средата на юни. Женските 

снасят в гнездова трапчинка на земята 7-20 яйца. Мъти само женската в продължение на 

15-17 дни. Малките са гнездобегълци. 

          Данните са взети от Българско дружество за защита на птиците 

            РЕЧЕН РАК                        
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       Описание: В естествени условия дължината му рядко надвишава 15 см. Макар и 

рядко се срещат и значително по-големи екземпляри от порядъка на 17-20 cm и тегло 200-

250 гр. Отличава се от езерния, най-вече по очевидно по-широките си щипки. Окраската е 

предимно кафява, но варира в зависимост от грунта на водоема. 

Речния рак живее в незамърсени реки и езера с песъчливо или каменисто дъно. Най-

подходящи за него са водоеми със съдържание на кислорода от 5,4 до 9,1 mg/l и оптимална 

температура от 17-18°C, с адаптивни възможности от 4 до 28°C. 

         Хранене: В естествени условия през първата година, рачетата линеят от 4 до 7 пъти. 

Честотата на смяна на обвивката намалява с напредване на възрастта. Непосредствено след 

подмяната на старата, раците навлизат в укритията, които не напускат до втвърдяването на 

новата хитинова обвивка. Обикновено водят уседнал начин на живот и не мигрират, ако 

хидрохимичните условия на водоема са постоянни. За убежища копаят дупки или 

използват камъни или коренища. Храни се предимно нощем. В естествени условия най-

важно знаение за изхранването му има растителността, като малките екземпляри се хранят 

със зоопланктон. Общо взето се счита, че има широк хранителен спектър и в повечето 

случаи специалистите го определят като всеяден. Главните врагове на речния рак 

са норките, змиорките, костурите, щуките, вид 

     Размножаване : По литературни данни, речният рак достига полова зрялост на 2-3 

годишна възраст, при дължина на тялото от 6,5 до 8 cm, като мъжките индивиди съзряват 

по-рано. Размножителния период е октомври — ноември, след което женските отделят 

хайверните зърна и навлизат в укритията. Отделянето на яйцата и оплождането им се 

извършва от 2 до 45 дни след копулацията. Ембрионалното развитие продължава около 6 

месеца. Оплодените яйца се намират под абдомена закрепени за плеоподалните крачета на 

женската. Скоро след излюпването си, личинките линеят, като след първата смяна на 

обвивката вече приличат напълно на възрастните индивиди. 

 

             Данините са взети от Уикипедия 

                   СВЕТУЛКА                                              

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5


Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 106 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

       Описание: Светулките (Lampyridae) са насекоми от разред Coleoptera. Те излъчват 

светлина, за да привличат партньори или да ловуват. Светещи органи имат мъжките, 

женските индивиди и ларвите. Мъжките имат добре развити крила и достигат до дължина 

4,5 см. Безкрилите червеовидни женски достигат до 4,8 см. Ларвите приличат на тях. 

Светулките са полезни хищници, които унищожават различни вредители. Най-хищни от 

светулките са ларвите, които нападат сухоземни охлюви, гъсеници и червеи с меко тяло; 

безгръбначни лазещи животни. 

        Светещите органи са разположени най-често в задната част на коремчето на 

светулката. Самото светене се извършва чрез окислителен химически процес, при който 

98% от използваната енергия се превръща в светлина. В България се срещат няколко вида. 

Най-едрата от тях е Голямата светулка. При нея дори яйцата излъчват слаба светлина. 

       Светулките са най-активни през месеците юни и юли.. Те живеят в храсталаците, 

ливадите и най-вече по хълмовете. Женската светулка няма крила и прилича много на 

червей.Нощем тя изпълзява от дупката в която се крие през деня и увисва на някое клонче 

или лист. Свива глава и повдига края на коремчето си, което започва да свети, за да 

привлече мъжкия. 

       Размножаване : Женските снасят яйцата върху мъх или в основата на тревните 

туфи, а ларвите се превръщат в истински светулки чак след три години. Ларвите се хранят 

с голи охлюви. Светулката и светещият червей са от едно и също семейство. Човек може 

да види светлината на светулките от около 90 метра. Женските светулки светят само, 

когато трябва да привлекат мъжкия, и угасват в случай, че се почувстват заплашени. 

Малките светулки светят единствено, когато искат да прогонят нападател. 

       През топлите летни нощи човек може да види светулките. Понякога в мрака светва и 

угасва своето „фенерче“ летяща мъжка светулка. Другаде сред тревата блести безкрилна 

женска светулка. По селата се носи поверие че когато видят светулка значи житото е 

озряло и е готово за жътва. 

       Данините са взети от Уикипедия 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D1%8E%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%8A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D1%8E%D0%B2


Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 107 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

                 СВИНЯ                        

       Описание: Домашната свиня произлиза от свободно живеещата в природата дива 

свиня. Човек е опитомил свинята преди 10 хиляди години. Първите породи домашни свине 

са били твърде примитивни и не са се различавали от дивите си посестрими. 

         Предпполага се, че е имало няколко центъра на опитомяване в Азия и в Европа. По-

късно преселението на народите е допринесло за смесването на първите породи домашни 

свине. 

        Някои от старите породи свине са по-дребни например свинете "двине" в Индия. 

Други са с по-дълъг череп и рило(западноевропейските) или с по-широка и скъсена 

зурла(средиземноморските и азиатските). Всички породи домашни свине се кръстосват 

помежду си, защото всички произлизат от дивата свиня, но от различни подвидове. 

        Една от старите смесени породи в България е "мангалицата". Тя е дребна свиня 

достигаща 130 кг. Косъмът и е жълтеникавориж, кафяв или черен. 

                                                     

          Размножаване:  Женската ражда само пет, шест прасенца. Тя се развъжда 

предимно за получаване на мас. Още от шестия месец започва да отлага сланина. Месото 

на тази порода е изпъстрено с много мазнина. 

            Мъжките свине или още така наречените нерези достигат тегло 255 кг., а женските 

са малко по- малки  до 200 кг. 

           Домашната свиня наречена още прасе може да се отглежда както пасищно 

животно,така и затворено т.е оборно.Месото на домашната свиня е много вкусно 
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            Сврака                                         

    Описание: Свраката има специфична черно-бяла окраска, която я прави лесна за 

определяне. Общата дължината на тялото е 40-50 см., като опашката е 20 до 30 см. 

Главата, шията и гръдната област са лъскаво черни с метално зелен и виолетов блясък. 

Раменната и коремната област са чисто бели. Крилата са черни със зеленикав или 

пурпурен блясък. Опашката е черна с бронзово зелен оттенък. Клюнът и краката са черни. 

Половият диморфизъм се изразява само в големината на птиците – мъжкият е малко по-

едър от женската. Младите птици наподобяват възрастните, но нямат метален блясък в 

оперението и са с по-къси опашки. Свраката спада към семейство Вранови. Среща се 

предимно в равнинни и предпланински райони 

         Хранене: Свраката е всеядна птица и храната и е много разнообразна. Менюто й 

включва, както различни семена, орехи и жълъди, така и насекоми и дребни бозайници. 

Понякога напада гнезда на други птици и измъква от тях яйца и малки. Не отказва и 

мърша. Подобно на другите вранови птици, търси храната си основно на земята. Често 

могат да се наблюдават групи от по няколко свраки, които крачат близо една до друга и 

претърсват за храна откритите площи. 
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       Размножаване: Размножителния сезон започва през март. Свраките са 

териториални птици и използват една гнездова територия в продължение на няколко 

години. Двойките са моногамни и се запазват през целия живот на партнъорите. Гнездото е 

кръгло, най-често е разположено на високи дървета и е здраво прикрепено към централно 

разклонение на горните клони. Понякога при добра хранителна база, но при липса на 

подходящи дървета за гнездене, свраките строят гнездото си на храсти и живи плетове. 

Едно гнездо може да се използва през няколко размножителни сезона, като двойката всяка 

година го надгражда и оформя. Яйцата на свраката са относително малки, синьо-зелени на 

цвят. Обикновено техният брой е между 5 и 8. Свраката снася яйцата си в края на март и 

през април като отглежда едно поколение годишно. Малките (обикновено 2-4 ) излитат 

след около месец и продължително време след това могат да се наблюдават в близост до 

гнездото. След достигане на полова зрялост младите птици най-често заемат гнездова 

територия, граничеща с тази на родителите им. 

 

Данините са взети от Уикипедия 

 

 

 

                                                                                             

                                  СКАКАЛЕЦ 

           Описание : Зеленият скакалец (Tettigonia viridissima) е най-едрият скакалец, срещан 

в нашите ширини. Среща се навсякъде, а повредите които нанася се изразяват в нагризване 

на листата. 

         Морфологични особености  
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         Възрастно насекомо. То е зелено с кафяви петна. Пипалата са по-дълги от тялото и 

достигат до края на крилата. На преднегръда има два надлъжни шипа и една кафява 

разлята ивица по средата. При женските индивиди коремчето завършва със саблевидно 

яйцеполагало. Дължината на тялото е 30-40 mm, а при женските индивиди заедно с 

яйцепологалото достига 70 mm. 

       Яйцата и ларвите са характерни за скакалците и не се различават съществено по форма 

и по начин на развитие от яйцата и ларвите на италианския и мароканския скакалци. 

       Биологични особености  

       Зеленият скакалец развива едно поколение годишно при нашите условия, зимува като 

яйце в почвата; излюпването на ларвите става от средата до края на април. 

       Ларвите преминават 5 възрасти, като по време на третата възраст се появяват 

зачатъчните крила. 

       Възрастните насекоми се появяват в края на юни и през юли, чифтосват се и се движат 

през летните месеци по двойки. Обикновено се активизират привечер, а през нощта 

мъжките индивиди издават характерен звук. 

      Оплодената женска снася яйцата си поединично, полагайки ги в необработваеми почви 

– ливади, поляни, целини и др. 

 

                 Данините са взети от Уикипедия 

 

                                                    СОВА                     

        Горската ушата сова (Asio otus) е птица от семейство Совови. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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            Описание: По външен вид напомня бухал, но е значително по-дребна. Размахът на 

крилете ѝ е около 86 – 98 cm, дължината на тялото – 31 – 37 и тежи между 220 и 650 гр. 

Половият диморфизъм е слабо изразен, като женските са по-едри и тъмно оцветени. Както 

повечето совоподобни е активна предимно нощем, а денем стои неподвижна и добре 

прикрита със защитната си окраска на някои дънер или дебел клон. Подобно на бухала има 

„уши“ от пера и очите ѝ са с ръждиво, жълто или оранжево-червен цвят. Общия тон на 

оперението ѝ е кафеникав, изпъстрен с по-тъмни петънца и резки, краката са покрити с 

пера почти до ноктите. Гласът ѝ е по-слаб от този на бухала, но с характерните 

за совитетонове. 

            Среща се във всякакви типове гори-иглолистни, широколистни и смесени, в 

равнини, низини и планини, ако е оставена на спокойствие се заселва и в паркове, но като 

цяло отдава предпочитание на иглолистите гори. В по-студените северни райони се 

доближава повече до човешките поселения. У нас води отседнал начин на живот не е 

прелетна птица. 

          Хранене: Хранят се предимно с дребни гризачи, като мишки и полевки, което ги 

прави много ценен и незаменим инструмент за регулиране на екологичното равновесие и 

контрол на числеността на популациите на дребните гризачи. Ловува обикновено нощем 

от засада използвайки зрението и слуха си, които са превъзходно развити. Може да ловува 

успешно употребявайки и само едно от сетивата си, слухът ѝ е толкова развит, че може да 

локализира по шума скрит под листа и трева, невидим за окото гризач и да го залови. 

Възрастните птици обикновено имат целогодишна ловна територия, която познават добре. 

При липса на достатъчно гризачи или зимно време с дебела снежна покривка ловят и 

дребни птици. Лови и понякога по-едри насекоми, като скакалци и бръмбари. Захваща и 

убива плячката си подобно на другите представители на семейството, обръщайки назад по 

един от пръстите на краката си и умъртвявайки с нокти. Дребните гризачи обикновено 

поглъща цели. Както при другите совови, несмилаемите остатъци от храната, се 

акумулират в стомаха на топки постепенно и периодично биват повръщани под формата 

на така наречените погадки, състава на които позволява най-лесно и точно да се определи 

диетата на птицата. 

         Размножаване: Моногамни птици. Размножителния период започва през март-

април и тогава могат да се чуят призивите ѝ нощем. Мътенето започва през април-май, 

когато се освободят гнездата на посевните врани, които горската ушата сова предпочита за 

гнездене. При липса на такива заселва и гнездата на други видове вранови птици. Ролите 

по време на мътене са разпределени, женската мъти, а мъжкия ѝ носи храна. Снася 4 – 6 

яйца, които мъти в продължение на 25 – 30 дни. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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      Подобно и на останалите видове от семейството мътенето започва веднага след 

снасянето на първото яйце и малките се излюпват по различно време. Това е много 

успешен начин за самоконтрол на числеността на популацията, тъй като при недостиг на 

храна в зависимост от количеството ѝ остават определен брой малки-тези които са се 

излюпили първи и са по-големи. Обикновено успяват всичките да се излюпят в рамките на 

една седмица.  

     Много рядко и то в така наречените „миши години“, когато има голямо изобилие на 

храна успяват да оцелеят всички малки. По този начин рязко нараства популацията на 

хищника и успява да се справи в рамките на една година със свръхколичеството гризачи, 

като по този начин се възстановява много бързо екологичното равновесие и не се стига до 

тотално унищожение на зърнените култури. 

       Малките се излюпват слепи и покрити с мек пух, отначало майката ги храни с 

откъснати парченца месо, който им подава с човка. През май обикновено младите птици 

започват да напускат гнездото. Малките са доста шумни отначало и остават с родителите 

си до есента, обикновено биват хранени още 2 – 3 месеца от възрастните птици, докато 

станат способни напълно самостоятелно да си осигуряват прехрана. След това започват да 

търсят район богати на храна. Това мигриране на младите птици осигурява плътност на 

популацията адекватна на плячката им. 

 

                 Данините са взети от Уикипедия 

 

 

                        СТЪРШЕЛ                           

    Описание:   Стършелите (Vespa) са род обществени оси от семейство Vespidae. Някои 

индивиди достигат до 5,5 cm дължина. Различават се от другите видове оси по 

относително големия си горен край на главата и по закръглената си долна част на стомаха. 

Съществуват 22 вида стършели по света, както и три вида нощни стършели 

(Provespa).Повечето видове се срещат в тропичните райони на Азия, въпреки 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/Vespidae
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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че европейският стършел (Vespa crabro) е широко разпространен 

из Европа, Русия, Северна Америка и Североизточна Азия. 

              Както останалите обществени оси, стършелите строят общи гнезда като дъвчат 

дърво за да образуват хартиена маса. Всяко гнездо има една царица, която снася яйца и се 

обслужва от две работнички, които не са фертилни. Повечето видове правят гнездата си на 

открито, в дървета или храсти, но някои видове като ориенталския стършелстроят гнезда 

под земята или в кухини. В тропичните райони тези гнезда могат да стоят целогодишно, но 

в умерените райони, гнездото не издържа през зимата и самотните царици хибернират в 

листа или друг изолиращ материал до пролетта. 

             Стършелите често се считат за вредители, тъй като агресивно бранят гнездата си, 

когато са заплашени. Това е особено вярно за стършелите, които си правят гнездата близо 

до човешките местообитания, тъй като ужилванията им са по-опасни от тези на пчелите. 

                                                 Ужилване 

             Стършелите имат жила, които използват за да убиват плячка и за да защитават 

гнездата си. Ужилването от стършел е по-болезнено за човека, отколкото обикновено 

ужилване от оса, защото отровата на стършела съдържа голямо количество 

(5%) ацетилхолин.[5] Един стършел може да жили многократно. За разлика от пчелите, 

стършелите и осите не умират, след като ужилят, защото жилата им не са бодливи и не се 

изваждат от телата им. 

            Токсичността на стършеловото ужилване варира според вида. Някои видове 

доставят просто типичното ужилване от насекомо, докато други видове са едни от най-

отровните насекоми. Ужилването на стършела само по себе си не е фатално, освен в 

случаите, когато жертвата е алергична. Множество ужилвания от неевропейски стършели 

могат да бъдат фатални, поради високо токсичните компоненти на отровата у някои 

видове. 

           Ужилванията на гигантския азиатски стършел (Vespa mandarinia) са най-отровните и 

за тях се смята, че предизвикват смъртта на 30 – 50 души годишно в Япония. Отровата на 

гигантския азиатски стършел може да предизвика алергична реакция и множествена 

органна недостатъчност, водейки до смърт. Все пак, чрез диализа е възможно да се 

премахнат токсините от кръвта. 

           Хората, алергични към оси, са също алергични и към стършели. Алергичните 

реакции обикновено се третират с инжекция адреналин и с незабавно последващо лечение 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8#cite_note-5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD


Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 114 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

в болница. В тежки случаи, алергичните хора могат да изпаднат в анафилактичен шок и да 

умрат, ако не се лекуват веднага. 

                 Данините са взети от Уикипедия 

 

 

         Сърна                

     Описание: Сърната се отличава със своята красота и грациозност. Сърната линее 

пролет и есен. Сръндакът има плътни рога с три разклонения /рядко четири и повече/, 

които сменя всяка година през октомври и началото на декември, а новите  започват да се 

образуват веднага. Срещат се сръндаци с рога – т.нар. перуки. У нас сърната се среща 

повсеместно. Cъpнaтa e нaй - дpeбният пpeдcтaвитeл oт ceм. Eлeнoви, ĸoйтo ce cpeщa в 

Бългapия. Aĸo eлeнът e нaй - вeличecтвeният oбитaтeл нa нaшитe гopи, тo cъpнaтa e 

тяxнaтa цapицa.Oĸpacĸaтa им ce мeни cпopeд ceзoнa: 

 Зимнa oĸpacĸa - Cивo  - ĸaфявa 

 Лятнa oĸpacĸa - Жълтeниĸaвo - чepвeнa 

     Hoвopoдeнoтo cъpнe e c пъcтpa, пeтниcтa oĸpacĸa и тaзи мacĸиpoвĸa гo пpиĸpивa cpeд 

пъcтpaтa cянĸa нa paзpeдeния гopcĸи лиcтaĸ. 

     Cъpнaтa e знaчитeлнo пo - мaлĸa oт eлeнa. Ha виcoчинa тя нe дocтигa дopи 1 м (cpeднo 

95 cм, нo мoжe дa нaдминe и 1 м), a нa дължинa pядĸo нaдминaвa 1.20 м. Bиcoчинaтa й пpи 

xoлĸaтa e cpeднo 65 - 75 cм.. Ha тeглo дocтигa oт 15 дo 30 ĸг. 

     Глaвaтa e мaлĸa, шиpoĸa ĸъм oчитe и cилнo cтecнeнa ĸъм мyцyнaтa.Гoлeми ĸaдифeни 

oчи,пoдвижни yши,дълги ĸpaйници - пpeднитe ca мaлĸo пo - ĸъcи oт зaднитe, винaги 

нecпoĸoйни и гoтoви зa cĸoĸ,мaлĸи и ocтpи ĸoпитa. Oбиĸнoвeнo oпaшĸaтa e тoлĸoвa мaлĸa, 

чe пpeдcтaвлявa пpocтo eдин мaлъĸ и cвит ĸичyp ĸocми 

     Poгaтa ca пoĸpити c "пepли" и ca c 3 paзĸлoнeния. Cpъндaцитe имaт cpaвнитeлнo мaлĸи, 

мeĸи и ĸpexĸи poгa, c шипoвиднa или  paзĸлoнeнa фopмa и pядĸo c пoвeчe oт тpи ĸъcи 

изpacтъĸa.Bcяĸa eceн нeгoвитe poгa пaдaт и ce зaмeнят c нoви. Πъpвитe poгa нa млaдия 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
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cpъндaĸ изpacтвaт eдвa ĸoгaтo тoй нaвъpши 2 гoдини. Bъпpeĸи чe cъpнaтa живee дo 16 гo-

дини, cлeд тpeтaтa гoдинa poгaтa cтaвaт пo - дeбeли, пo - мacивни и пo - бoгaти нa пepли.B 

нaчaлoтo poгцaтa ca пoĸpити c мъxecтa ĸoжицa, бoгaтa нa ĸpъвoнocни cъдoвe. Cлeд тoвa 

cpъндaĸът я oжyлвa в ĸopaтa нa дъpвeтaтa и тe дoбивaт xyбaвия тъмeн цвят. 

 

          Хранене: Сърната е придирчива към храната. Тя не пасе на едно място, а движейки 

се, откъсва по някоя пъпка, сочен лист, тревички и т.н. Особено много обича детелината, 

граха, лещата, листата на къпината, малината, бъза, чашкодряна, трепетликата, ивата и др., 

гъби, буков, a пpeз зимaтa ĸopaтa нa дъpвeтaтa, жълъди, мъx и лишeи. Зa cъpнaтa зимaтa e 

мнoгo тeжъĸ ceзoн, пpeз ĸoйтo мoжe дa yмpe oт cтyд и глaд. 

        Храни се привечер, нощем и сутрин. Сърната много рядко пие вода, като се 

задоволява с тази съдържаща се в храната. ,  

 

    Размножаване: Половата зрялост при сърните настъпва във втората година. 

Сватбуването е през юли и август, като един мъжки опложда до 3-4 сърни. Сръндакът 

издава специфични звуци, с които примамва женските. Той също води борби. 

Бременността продължава около 40 седмици и през май ражда 1 или 2, а по-рядко 3 

сърнета. Специфичното при сърната е, че оплодената яйцеклетка започва да се развива 

след период на покой от 4 месеца, което се нарича латентен период. 

          Cъpнaтa, зa paзлиĸa oт eлeнa, живee caмo нa ceмeйcтвa и caмo пpeз eceнтa или зимaтa 

oтдeлни ceмeйcтвa oбpaзyвaт cтaдo. Члeнoвeтe нa вcяĸo ceмeйcтвo винaги ce движaт 

зaeднo, a пpeз eceнтa и зимaтa чecтo ce cъбиpaт нa мaлĸи гpyпи. 

         Xapaĸтepнa ocoбeнocт пpи тeзи живoтни e тяxнaтa изĸлючитeлнo интepecнa бpaчнa 

игpa пpeз paзмнoжитeлния пepиoд. 

         Mъжĸият гoни жeнcĸaтa oĸoлo няĸoe дъpвo и ocтaвa зaeднo c нeя няĸoлĸo дни пpeди 

дa я oплoди. Cлeд ĸaтo я пoĸpиe мнoгoĸpaтнo oтивa пpи дpyгa жeнcĸa. 

         Cлeд ĸaтo poди cъpнaтa изяждa тpeвaтa и пpъcттa, ĸъдeтo e poдилa. Toвa пpaви 

инcтинĸтивнo вcяĸa eднa cъpнa c цeл дa зaличи cлeдитe cи. 

         Cлeд ĸaтo ocтaви мaлĸитe зa дa тъpcи xpaнa, ĸoгaтo нaблизo имa oпacнocт тя издaвa 

cтpaнeн звyĸ нaпoдoбявaщ пиcъĸ, пpи ĸoeтo мaлĸитe вeднaгa зaлягaт нeпoдвижнo нa 

зeмятa. Cлeд ĸaтo издaдe втopи звyĸ, тoвa знaчи чe oпacнocттa e пpeминaлa. 

 

            Bpaгoвe нa cъpнaтa 

     Bpaгoвe нa cъpнaтa ca мнoгo xищници, нo нaй - вeчe вълĸът и лиcицaтa. Maлĸитe 

cъpничĸи нepядĸo cтaвaт жepтвa и нa xищни птици. 

     Eдинcтвeнитe им cpeдcтвa зa зaщитa ca дa ce ĸpият из гopcĸитe шyбpaци или c бяг и 

пoдпoмoгнaти oт нeвepoятнo бъpзитe cи peфлeĸcи дa избягaт oт пpecлeдвaщия ги нe-

пpиятeл. Ocoбeнo мнoгo им пoмaгa и изĸлючитeлнo ocтpият cлyx, c ĸoйтo oтдaлeч yceщaт 

пpиближaвaщият ги вpaг. 
      Данните са взети от основни видове дивеч в България 
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                                            СЪСЕЛ                           

        Описание: Обикновеният сънливец (Myoxus glis или Glis glis) е вид гризач от 

семейство Сънливцови (Gliridae). Наричан е още съсел и рявка. Дължината на тялото му е 

117-176 mm, дължината на опашката 92-134 mm[3] и тежи около 185 g. В България може 

да бъде объркан с обикновената катерица, но е доста по-дребен и винаги в сивкаво-кафяви 

или сивкаво-сребристи тонове. Тялото и опашката са монотонно оцветени, като има слабо 

изразени и малко по-тъмни кръгове около очите. Коремът му е по-светъл. 

          Хранене: Екологичната ниша на обикновения сънливец е аналогична на тази на 

обикновената катерица, с тази разлика, че той е активен през нощта. Движи се доста ловко 

по стеблата и короните на дърветата. Деня прекарва спейки в гнездото си или някоя 

подходяща дупка. През август започва да натрупва тлъстини и през октомври достига 

максимално тегло, като е улавян екземпляр тежащ 230 гр. При първите студове се скрива в 

подходяща дупка или гнездо и изпада в летаргия. С опашката си завива муцуната и 

корема. Температурата на тялото намалява, а пулсът от 450 удара в минута на 35. 

Интервалът между две вдишвания може да достигне един час. Вцепенява се и изглежда 

мъртъв. Зимният сън продължава до май или в по-студени райони до юни, като през това 

време губи до 50% от теглото си. При затопляне много бързо възвръща жизнените си 

функции. 

          Храни се с ядки, семена и друга храна от растителен произход, както и с гъсеници, 

насекоми, яйца на птици и техните малки.  

         Размножаване: Около месец след като се събуди се актвизират половите му жлези и 

влиза в размножителен период. Ражда 3-9 малки в началото на август. Бременността трае 

около месец, а малките проглеждат след 3-4 седмици и почти веднага започват да приемат 

и твърда храна. 

         Врагове на обикновения сънливец са основно нощните грабливи птици и златките. 

По-рядко, но също така става плячка и на дневни грабливи птици, котки, белки, змии и 

въобще всякакви хищници с подходящ размер. 

       Данините са взети от Уикипедия 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%86#cite_note-%D0%A4%D0%91-3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B8%D0%B8
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                                                      ТАРАЛЕЖ 

     Описание: Таралежът е дълъг от 23 до 31 сантиметра и тежи между 700 и 1200 грама. 

Интересното е че теглото му варира според сезона. През пролетта той тежи най-малко ,а 

през есента  е най-тежък.Муцунката на таралежа е издължена и много подвижна. Носът му 

е заострен и постоянно е влажен както при кучетата.Очите на таралежа са кръгли и 

черни.Ушите му са съвсем малки и заоблени.Опашката на таралежа е около три 

сантиметра.Таралежът има 36 зъба,като 20 от тях се намират на горната челюст.Върху 

горната част на главата таралежът има  ивица,която не е покрита нито с козина ,нито с 

игли. 

       Иглите ,които са с дължина до 2 сантиметра покриват главата ,гърба  и страните на 

таралежа.Тези игли са кухи и са пълни с въздух..Възрастните таралежи имат по над 6000 

игли.Годишно  таралежът  сменя една на всеки три игли.Върху главата и коремчето  си 

таралежът има груба гъста козина.Лапите му са с остри нокти.Задните му крака са доста 

по-дълги от предните. Козината на муцунката и коремчето варира от жълтеникаво бяло  до 

тъмно кафяво.Иглите на таралежа са кафеникави,през тях минават тъмни ивици. 

        Таралежите издават най-разнообразни звуци-те кихат, сумтят,рамжът,хъркат и тракат 

със зъби.Таралежът е активен само в тъмните часове.През деня той се крие и спи като се 

свива на кълбо.Той прави гнезда в храсти дупки,изоставени бърлоги на едри 

гризачи.Гнездото му е с диаметър 20 см. и е застлано с мъх и листа.Таралежът е самотно 

животно и контактува само по време на размножаване . Таралежът може да тича, скача да 

плува и да пълзи.Зрението му е доста слабо,но обонянието му и слухът му компенсират 
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това.През есента таралежът запушва входът на гнездото си и изпада в зимен сън от 

октомври до април месец. 

       Хранене: Таралежа е всеяден,той се храни с всичко което намери.Таралежът  обича 

насекоми и техните ларви.Освен това яде дъждовни червей,стоножки ,пчели,бръмбари, 

оси,охлюви,плъхове, мишки,жаби,змии,гущери,мърша,яйца,гъби ,ядки,моркови и 

др.Докато търси храна таралежът,може да измине до три километра за една нощ,Той е 

доста лаком и за една нощ маже да изяде храна,равна на една трета от теглото му.               

         Размножаване : Мъжките са  агресивни един към друг и си пазят територията.Те 

се бият заради женските,като се хапят и използват острите си игли в битки. Женската  на 

таралежа ражда веднъж в годината.Тя носи плода 50 дни и ражда от1 до 10 голи,слепи 

,розови таралежчета,които тежат по 20 грама.Няколко часа след като се роди таралежчето 

се покрива с меки бели игли,които са стотина  и след два дни стават тъмни. След като 

навършат 40 дни таралежчетата започват да се грижат сами за себе си. 

     За таралежа е важно  да набави достатъчно мазнини за зимата,тъй като ако тежи под 

500гр.през октомври,той може да загине докато спи ,защото организмът му няма да има 

достатъчно енергия за да издържи до април.Понякога се случва таралежът да се събуди по-

рано,ако температурата вече е достигнала до 15градуса.Това е много опасно,тъй като при 

следващо застудяване животинчето може да загине. 

          Таралежът се грижи за почистването на иглите си,като ги хваща с дългите средни 

пръсти на предните си лапи.С тях обаче не може да премахне кърлежите и бълхите,които 

го атакуват.Коремчето си таралежът облизва всеки ден като котка.  

          Таралежите понякога нападат кокошарници и унищожават  яйцата,могат да убият и 

малките пиленца.Таралежите понякога пренасят сериозни заболявания, като 

салмонелоза.Те имат много бълхи, както и кърлежи.По този начин те пренасят много 

заболявания,от които страдат хората. 

    Естествени врагове: Лисиците са основен враг на таралежите .Те успяват да се справят 

с бодлите на таралежа,като го търкалят до вода и там,където таралежа  неможе да се свие 

на кълбо. 

     Данините са взети от Уикипедия 
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                           ФАЗАН              

       Описание: Колхидски фазан – При мъжките гушата и гърдите са покрити с 

медночервени пера с черен ръб. Шията е тъмнозелена, надкрилията са кафяви, а 

надопашието – бакъреночервено. На главата има кичур перца. Женските са светлокафяви, 

с по-тъмни кафявочерни петна. Опашката е заострена, по-дълга при мъжкия и по-къса при 

женската. На тегло достига до 1,3 кг., женската около 850 грама. 

        Пръстенчат фазан – За разлика от колхидския мъжкия е с по-светъл гръб, над веждите 

си има две бели ивици. Около врата си има широк бял пръстен, който към тила става по-

тесен. От страни на главата има две кичурчета пера. Женската по цвят прилича на 

колхидката, но оперението е по-светло. 

        Монголски фазан – Мъжките фазани имат на шията си бял пръстен, гърлото е кафяво, 

перата нямат черни ръбове, а надкрилията са сребристо бели. Теглото на мъжкия достига 

до1,5 кг. 

      Местообитанията на  фазана са лонгозни гори и полски горички, разположени сред 

ниви и ливади с рохкава и отцедлива почва; така също гъста храстова растителност по 

крайбрежията на реките и потоците.  

        Хранене: Храни се привечер и сутрин със зелените части, семената и плодовете на 

културните и дивите растения, луковици, ягодови плодове, насекоми, червеи, голи охлюви 

и др. . 

       Размножаване :  Сватбеният период на фазана е през пролетта /март – април/ и трае 

в зависимост от характера на времето от 6 до 8 седмици. Един петел може да оплоди 6 до 

10 кокошки. По време на сватбуването мъжките водят ожесточени борби. В просто гнездо, 

направено на земята в тревата или храстите, женската снася от 8 до 12 масленозелени яйца. 

Мътенето трае 24 – 25 дни. Малките растат бързо и през есента са вече напълно 

израснали.. 
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Данните са взети от основни видове дивеч в България 

 

                  ХЛЕБАРКА               

      Описание: Хлебарката е средно голямо жилищно насекомо с шест крака, дребна 

глава, сплескано кафяво до черно тяло, дълги мустачки и пъргави крака. Някои видове 

консумират дървесина и листа, които смилат в стомаха си. Основните видове хлебарки, 

които нанасят щети по бизнеса и здравето са Германска хлебарка, Ориенталска хлебарка, 

Кафява ивическа хлебарка и Американска хлебарка. Хлебарката придружава човека от 

незапомнени времена. Нейният момент настъпва когато той легне да спи. Тогава тя излиза 

от легловището си и пристъпва към разузнаване, търсене на храна, вода и маркиране на 

пътищата към тях, за по-лесна ориентация на другите хлебарки. 

 

                                                      

Хлебарка 

         Хлебарката е разпространена широко в света и основната причина за това е човека. 

Тя пътува с него на кораби, камиони и машини. Яйцата й се придвижвали с вещи, храни и 

кашони, а веднъж стигнали нова територия, се излюпват, адаптират и завладяват. 

        Без значение какво консумира и къде живее, хлебарката предизвиква любопитство в 

учените с приспособимост и умения за оцеляване. Бърза и трудно уловима, тя се 

възпроизвежда скоростно, има фазово развитие, а някои видове са устойчиви към много 

отрови. Биологията й помага да оцелее стотици милиони години на нашата планета. 

Преживяла ледници и суши, хлебарката си печели славата на един от най-древните видове 

насекоми на Земята. 
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       Хлебарките се идентифицират бързо от повечето хора. Те са кафяви или черни, с 

лъскаво, заострено по дължина и сплескано гръбно-коремно тяло. Дължината на трупа без 

антенките е от сантиметър до пет. На гърба им се виждат закърнели остатъци от оформени 

крила. 

       Тялото на възрастната хлебарка, подобно другите инсекти има три части, корем, 

гръден кош и глава. Трупът е покрит с твърда обвивка, сменяща се няколко пъти при 

растежа. От главата излизат чифт чувствителни антенки, с които хлебарката се ориентира 

в околната среда. 

       Главата на хлебарката е с две очи и в нея е разположен мозъка на насекомото. 

Основната сензорна дейност обаче се извършва чрез нервни ганглии, съединени в 

мрежеста структура по цялото тяло. Тази структура помага за бързите реакции. Пак 

благодарение на нея, тялото на хлебарката може да живее десетина дни самостоятелно, 

след главата е отстранена. 

       Хлебарката с липсваща глава на практика не умира от липса на кислород, а единствено 

от жажда. Тя си набавя въздух през дихателни отвори по тялото, които го отвеждат 

навътре. Липсата на храна не пречи толкова на обезглавеното насекомо, защото може да 

живее месец без нея. Издържа дълго и без вода, но след седмица хлебарката вече умира от 

недостига й. 

       Очите на хлебарките са изградени от чуствителни светлинни рецептори, 

трансформиращи картината наоколо в мозайка. Заобиколени са от твърд обръч. 

Мустачките са тънки и покрити с косъмчета. Те са силно подвижни и изпълняват както 

сетивна, така и осезателна функция. 

       Устата на всяка хлебарка съдържа хранително хоботче. Хоботчето се състои от две 

режещи челюсти, със назъбена повърхност. Хоботчето е покрито от устна структура. При 

ядене челюстите отрязват и насочват храната, докато насекомото я обработва и сдъвква. 

      Освен наличие на главови антенки, хлебарките имат две по-малки в долната част на 

корема. Те функционират като сетивни органи и са свързани с нерв, който отчита 

движението на въздуха около тях. Така хлебарката различава светкавично атаката и 

побягва от вас в началото на движението към нея, все едно е разчела мислите ви за 

нападение. 

      Хлебарката е изключително бърза и това се дължи основно на структурата на краката й. 

Те са три чифта, като всеки има различна функция, подобно части от скоростна кутия. 

Първият чифт е къс, започва от главата и има функция на спирачки. Средната двойка крака 
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се движи като махало за да забавят или ускорят движението. Основна функция за ходенето 

изпълняват задните крака, които са най-дълги и осъществявят същинското задвижване. 

     Задните два крака на хлебарката са разделени на три части, подобно на човека. Те са 

покрити с кукички, които им помагат да се катерят по стени, тавани и разнородни 

структури. Най-долният сегмент на задните изпълнява едновременна функция на глезен и 

стъпало. 

      Средните и задни крайници на хлебарките извършват движение напред и назад. При 

пълзене на хлебарката или бяг, движенията на краката отляво и отдясно на трупа са 

различни. Когато от едната страна работят задният и преден чифт, от другата страна 

действа средният чифт. Този баланс позволява на насекомото движение по иначе трудна за 

прекосяване площ. 

     Шестте крака на хлебарката мърдат с висока скорост. Махаловидното им движение, 

докато тя ходи по тавана надолу с главата е няколко пъти по-бързо от движенията, 

извършени при пълзене по стена. При максимална скорост на придвижване, краката на 

хлебарката извършват двустранно движение напред и назад, стигащо до двадесет и седем 

пъти в секунда. 

    Крайниците на хлебарката имат регенеративна функция. Всеки от шестте й крака може 

да порастне напълно, след частично или цялостно откъсване от трупа. 

       Хранене: Те ядат почти всичко включително картон, месо, сапун и лепило, а при 

липса на храна стават канибали - големите изяждат малките и умрелите хлебарки. Могат 

да издържат без храна повече от месец.  

      Размножаване :  Повечето хлебарки снасят яйца, като поколението расте извън 

тялото на майката. Яйцата са скупчени в сакче, прикрепено към корема на женската и 

количеството им е различно, в зависимост от вида на насекомото. Торбичката с яйца се 

забелязва с просто око, защото излиза частично от задния край на бременната хлебарка. 

       При някои хлебарки яйчената торбичка е разположена в тялото на майката. В началото 

в торбичката има само яйца. После малките се излюпват в матката и консумират жълтъка 

на яйцата, докато се развият. Веднъж порастнали, те се раждат, подобно раждането при 

животинските видове, включително и човека. Животородните хлебарки не се срещат у нас. 

       Разнообразните видове хлебарки снасят различно количество яйца. Една от най-малко 

плодовитите е американската хлебарка, последвана от ивичесто кафявата и ориенталската. 
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Най-много яйца снася германската хлебарка. Оплодената женска от вида полага осем 

яйчени капсули за година, от които на бял свят ще излязат поне триста млади хлебарки. 

     При най-разпространената в света немска хлебарка, цикълът от излюпване на яйцата до 

възрастна форма продължава от месец и половина до два. От всяко малко и бяло яйчице се 

появява нимфа. Нимфата сменя няколко пъти кожата си и всеки от тези етапи се нарича 

възраст. В края на петия етап, тя се превръща в напълно оформена и зряла хлебарка, която 

се присъединява към семейството и търси партньор да се размножи. 

  Какви заболявания причинява хлебарката 

         Хлебарките причиняват ред стомашни и вирусни заболявания. Те са преносители на 

салмонела, холера, коремен тиф, хепатит, дизентерия, полиомиелит, гастроентрит и др. 

        Протеините в слюнката на хлебарката освен раздразнение, предизвикват чести 

алергии в някои хора. Алергичната реакция от хлебарки може да включва различни 

симптоми, гадене или астматичен пристъп. При алергия е необходима бърза намеса от 

компетентно лице. 

            Данините са взети от Уикипедия 

 

                   Чакал                          

 

     Описание: В систематично отношение принадлежи към семейство Кучета, като 

прилича на вълка, но е по-дребен от него. Цветът на козината му е сиво-жълта. По гърба тя 

е с тъмен оттенък, а отстрани, по врата, по краката и от двете страни на главата е 

златистожълт. Опашката му е рунтава с жълто-сив цвят и с отделни по-тъмни петна, краят 

й е черен. На дължина тялото на чакала достига 100-120 сm, а опашката 20-30 сm 

       Хранене: Чакалът ловува предимно нощем. По принцип е всеяден, като се храни с 

мърша и дребни животни. Изяжда яйцата на гнездящите по земята птици, причинява 
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значителни щети на ловното стопанство, като унищожава зайците, фазаните и яребиците, 

сърнета, малките на елена-лопатар и др., яде плодове, дини и пъпеши. Чакалът живее 

поединично. След мръкване вие по особен начин, наподобяващ плач, на което отговарят 

всички чакали в района. 

        Размножаване :   Любовният период е през март. Бременността продължава 60-63 

дни. Женската ражда 4-5, рядко повече малки в просто устроени дупки в земята. 

          Данните са взети от основни видове дивеч в България 

 

                              ЧАПЛА                         

      Описание:    Сивата чапла (Ardea cinerea) е птица от семейство Чаплови. Сивата 

чапла е птица с голяма адаптивна способност, единственото от което се нуждае е богата 

на риба вода и минимално спокойствие от страна на хората. Липсва единствено в големи 

гори. В определени случаи при изобилие на дребни гризачи в северните райони или 

едри скакалци в южните можем да срещнем сивата чапла и без да има вода наблизо. В 

случай, че не е преследвана, свиква с човешкото присъствие и включително се размножава 

в големи населени центрове, като например Стокхолм, Амстердам, Найроби и Момбаса. 

      Сивата чапла е частично прелетна птица. В северните области се появява още преди да 

изчезнат снеговете и щом малките станат самостоятелни веднага предприема миграции. 

Младите птици веднага щом станат способни да летят предприемат големи миграции и 

често достигат северните брегове на Африка или Южна Азия. Те често се установяват в 

колонии на разстояния от порядъка на 1000 km от мястото където са се излюпили. Общо 

взето северните европейски популации зимуват в Южна Европа и Северна Африка. Голяма 

част от популациите размножаващи се в централна и южна Европа водят уседнал начин на 

живот. На апенинския и Пиренейския полуостров могат да бъдат срещнат предимно като 

зимуващи птици, въпреки, че и там се срещат отделни ядра на постоянно живеещи птици. 

            Дължината на тялото – 90 – 100 cm 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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            Размаха на крилете – около 165 – 170 cm 

            Тегло – 1,0 – 2,1 кг. 

            Полов диморфизъм – слабо изразен. 

            Оперение – преобладаващо в сиви тонове. 

            Полет – с тежки махове и сгъната шия 

    Хранене: Активни са денем и нощем, често могат да се видят на зазоряване. Дневно 

изяжда около 500 гр храна. Храни се предмно с риба и по-малко с насекоми, мишки, змии, 

малките на други птици и включително възрастни гмурци. Когато ловува крачи много 

бавно и когато види плячката си изстрелва глава със светкавично движение и я улавя със 

сигурност. Сред природата рибите могат да си намерят скривалище, но в изкуствените 

водоеми, нямат никакъв шанс. Сивата чапла търси храната си в заливи с малка дълбочина 

и в открити води, където може да ходи свободно. 

      Сивата чапла се проявява в някои отношения като социална птица, а в други като 

самотник. 

      Размножаване :    

Моногамни птици. 

Гнездо – по дървета в близост до вода. 

Яйца – 1 – 10 (най-често 4 – 5) броя. Снасянето започва през март. 

Мътене – трае 25 – 26 дни и се извършва и от двамата родители. 

Отглеждане на малките – малките напускат гнездото на около 30 – 48 дневна възраст. 

Биват хранени приблисително на два часа с храна която родителите донасят в гушите си. 

Паднало от гнездото малко е хранено еднакво с другите пилета. Когато събират храна 

родителите могат да се отдалечават до 30 km от гнездото. 

Отглежда едно люпило годишно. 

          Рядко гнезди самостоятелно, най-често образува колонии, които могат да се 

задържат значително време, някои от колониите в Европа са на възраст над 100 години. 

Както повечето колониално живеещи птици и сивата чапла е развила сложен комплекс от 

ритуали за комуникация между брачната двойка и принадлежащите ѝ гнездото и 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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територия и нейните съседи. Също така съществуват ритуали и между двете птици в 

брачната двойки, като символично подаване на клонка за строеж на гнездото и др. 

Данините са взети от Уикипедия 

Щурец 

      

       Описание:       Щурецът е насекомо ,което често живее с хората,а също така и по 

полетата и ливадите.Щурците векове наред живеят в близост до хората и дори в домовете 

им и за разлика от другинасекоми и като хлебарките и мухите ,те не предизвикват 

негативни чувства у човек. 

         Щурецът е с жълтеникаво тяло,което е с дължина 15-25 милиметра.През главата на 

Щуреца минават 3 тъмни черти. Някои щурци са с тяло,което е толкова плътно покрито с 

черни петна,че изглежда напълно черно.Други имат по няколко петънца или точици на 

жълт фон и общият вид на Щуреца е по скоро жълто кафяв 

       .Щуреца има два чифта криле,като единият е разположен по напред и е по- твърд.За да 

издава звуци ,с които да привлича женската,мъжкият Щурец търка преднити си криле едно 

в друго и така се получава своеобразен звук,характерен за щурците.Крилете на щуреца са 

добре развити и той може да лети.но много рядко използва тази  възможност и предпочита 

да използва за това крачетата си. 

      Хранене:За разлика от неприятните за хората насекоми като мухи и 

хлебарки,щурецът не пренася болести и не разваля запасите от храна.Апетитът на щуреца 

е наистина скромен.Когато живее в дома на човека, щурецът хопва обелки от зеленчуци и 

плодове,трохи от хляб,храни се дори с насекоми и какавидите им,например какавида на 

муха и молец.Ако отглеждате щурци може да ги храните с копки прясно мляко,трошици от 

сирене или от плодове и зеленчуци.Когато живее навън ,щурецът се храни с растителна 

храна,като яде различни части на растенията независимо дали те са диворастящи или 

култивирани. 
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        Размножаване :   Съз звука който издават предните му криле ,мъжкарят вика 

женската по време на любовния период. След като женската на Щуреца намери 

подходящият според нея мъжкар,останалите мъжкари престават да проявяват интерес към 

нея. След края на любовния период женската снася яйцата си в цепнатини в 

почвата.Колкото по.висока е температурата на околната среда,толкова повече яйца ще 

снесе  женската след любовния период.Тя снася яйцата си на малки копчинки на различни 

места,като по този начин дава възможност на повече нови щурци да се появят на бял свят. 

        Ако една купчина яйца бъде унищожена,някоя от другите може  и да оцелее.Броят на 

яйцата които снася женската е от 50 до 200 в зависимост от температурата.В по-топлите 

райони има случаи ,в които женската  снася до 600 яйца.Те се развиват около един 

месец,но развитието на яйцата зависи по същия начин от температурата.Щурецът няма 

какавиди.От яйцата се появяват ларви,които приличат  много на възрастните 

представители на вида.Разликата е само в това,че ларвите нямат криле  и са по-малки на 

големина. Ларвите  няколко пъти сменят обвивката си,докато растат,и след месец и 

половина се превръщат в полово зрели насекоми. 

        Обикновено Щурецът живее малко –около месец и половина.На по-топлите места 

Щурците живеят 6-7 месеца. А тези които живеят в полето,могат да живеят до 14 

месеца,но през студените месеци спят зимен сън. 

Данините са взети от Уикипедия 

 

 

 

 

       ЯЗОВЕЦ                      



Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 128 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

         Описание: Тялото му е масивно, покрито с груба четинеста козина / в черно и бяло/, 

под която има мек пух. Краката са къси, опашката също, муцуната е остра – бяла, от двете 

страни с по една черна надлъжна ивица. Височината на тялото достига 30 см., а теглото 20 

и повече килограма. Язовеца копае дупки дълбоки 3-5 и с няколко входа. Жилището 

постила с суха трева, като в него поддържа голяма чистота. 

        Хранене: Храни се с насекоми, мишевидни гризачи, жаби, гущери, малки 

бозайници, гнездещи по земята птици, плодове, царевица и друга растителна храна. През 

зимата прекарва в полусънно състояние. 

         Размножаване :   Брачният период  е от април до юли. Мъжките язовци могат да 

оплождат целогодишно. Малките се раждат около година след оплождането на женската. 

Най – често новородените са от 2 до 6 на брой. Те израстват бързо и след около 3 месеца 

започват самостоятелен живот. 

     Данните са взети от основни видове дивеч в България 

 

 

 

 

 

             ВИДОВЕ СЛАДКОВОДНИ РИБИ В РЕКА ВИДБОЛ 
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           Бабушка                               

 Описание: Бабушката (Rutilus rutilus) е сладководна риба от семейство шаранови, 

погрешно наричана още червеноперка поради това, че трудно се различава от истинската 

червеноперка (Scardinius erythropthalmus).  

           Най-лесния признак, по който се отличава от червеноперката, са очите. При 

бабушката те са оранжево-червени, а при червеноперката – прозрачни, или в редки случаи 

бледо жълтеникави. Бабушката е разпространена в голяма част от Европа и Азия. Завъдила 

се е в Северна Америка и Австралия, но там се счита за вредител, защото се конкурира за 

храна с местните риби и мъти водите. У нас е обект на спортен риболов и е широко 

разпространена.  

          Живее на големи популации в повечето езера, язовири и бавнотечащи реки. Тя е 

основна част от храната на повечето хищни риби у нас.Развитите риби достигат дължина 

45 см и тегло 1,8 кг, но такива екземпляри са рядкост. В България най-често се улавят 50-

100 грамови бабушки, но в големи количества, тъй като рибите плуват в огромни пасажи. 

Перките на бабушката са оранжеви или с червеникав оттенък. Около лещата на окото също 

има оранжева шарка. Броят на лъчите в гръбната перка е от 10 до 12. 

 

 

                                     Блескавец 

 Описание: Тази типично речна рибка също принадлежи към семейство шаранови. С 

уклея, с когото е в близки роднински връзки, сякаш са се договорили да си поделят 

местата на обитание. Тя се е “качила” в горните участъци на реките, а той се е ограничил в 
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средното им течение. Блескавецът освен това не се среща изобщо в стоящи води. 

Размерите му са между 12–15 см, теглото рядко достига 60 грама.  

         Тялото също е странично сплескано, но е по-високо в гърба и не така издължено като 

при уклея. Най-съществената разлика обаче е в наличието на характерна двойна странична 

линия, съставена от почти черни успоредни точици. Тя започва от хрилете на равнището 

на очите и с малка извивка към долната част достига до основата на опашката. Главата на 

блескавеца е по-широка от тази на уклея, а долната челюст, макар и също насочена нагоре, 

не се подава пред горната, както е при него. 

 

  

                       Уклейка 

       Описание: Уклейят (Chalcalburnus chalcoides) е вид речна риба от семейство 

Шаранови. Нарича се също брияна, облец и чаушан и се среща само от централна Азия 

(Казакстан и Узбекистан) до централна и източна Европа по поречието на река Дунав и 

неговите притоци. Дълъг и сребрист, уклейят е всеяден. Прилича на по-дребният си 

братовчед, уклейката, но уклейят расте до около 40 см и има сравнително по-малки уста и 

очи. Среща се на стада в бистра, спокойна вода в горните водни слоеве. Често се 

наблюдава над водата когато скача за насекоми или бяга от хищници. Обект на риболов. 

Люспите се отлепват лесно и е нужен нежен подход ако искаме да върнем улова жив 

обратно в водата 

Характеристики на тялото: 

Зелен, синьо - зелен или сиво - зелен, рядко с маслинен оттенък  гръб; 

Сивкави перки, а в основата може леко да жълтеят; 

Дължина на тялото: 15 - 20см, но има и такива, достигащи 25см. 

Тегло:  80-100гр, но се срещат и с тегло 160 - 200гр. 

          Хранене: По-големите - с  насекоми, а по-малките - със зоопланктон. 

Движи се на огромни стада. 
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                                          ЛИН 

                    Описание: Линът или каленикът (Tinca tinca) е вид речна риба от 

семейство Шаранови. Широко разпространена в цяла Европа, тя обитава блата, гьолове и 

бавнотечащи реки с кални дъна, гъста растителност и ниско съдържание на кислород. 

Линът е бавнорастяща риба и обикновено достига 2 кг. Въпреки това, съществуват и доста 

по-едри екземпляри. На цвят е маслинено-зелена и люспите и? са ситни. Тялото и? е 

тромаво и пригодено за бавен и ленив начин на живот. Перките са закръглени и малки в 

сравнение с останалото тяло. Очите и? са малки и червени на цвят. Устата и? има чифт 

мустачки, като на шаран. Покрита е със слуз която я прави доста хлъзгава. Храни се с 

растения, насекоми и мекотели които издълбава от дъното. Линът е обект на риболов и е 

силен боец. 

 

                           Кротушка 

Семейство :  шаранови 

Характеристика на тялото: 

 Малка вретеновидна рибка 

 Хармонично поставени жълтеникави плавници,изпъстрени с тъмни пресечени 

жилки,зеленикаво-кафяво,синкаво или дори маслинено гръбче 

 Сравнително едри за размера на рибката люспи 

 От двете странина тялото по протежение на страничната линия са оформени ивици 

от по-тъмни петна,чийто цвят може да варира от тъмнокафяв през почти черен до 

синкаво – черен 

https://sites.google.com/site/fishworld050420130003/home/recni-ribi/%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0.JPG?attredirects=0
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 Сравнително едра глава,с големи очи и долно разположена уста,в ъглите на която 

има едно мусктаче 

Дължина на тялото : 20 см. 

Тегло : до 100 гр. 

       Местообитание : доста плитки води,независимо дали са подвижни или не,като 

дъното трябва да не е много затревено или тинесто,а покрито със ситен чакъл или 

пясък. 

   Дънна риба 

                                                   

 

 

                    Речен кефал(клен) 

Характеристики на тялото: 

Странично сплеснато тяло, по - вретеновидно при младите индивиди и по-източено с 

напредване на възрастта; 

Тяло, покрито е с едри люспи; 

Синьо -зеленикав, тъмнозелен, кафеникаво - зелен цвят, тъмносив до черен гръб, бял 

блестящ корем и оранжеви до червеникави перки. 

Характерно широко чело; 

Голяма уста с удебелени устни; 

Отлично зрение; 

https://sites.google.com/site/fishworld050420130003/home/recni-ribi/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.jpg?attredirects=0
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        Дължина на тялото: обичайните размери са 30 - 40 см, но в зависимост от условията 

може да достигне до 80см. 

       Тегло: обичайно 0,5 - 1,5 кг, но е възможно да се срещнат индивиди, тежащи  6 - 7 кг. 

     Разпространение: повсеместно . 

     Местообитание: малки, бързи рекички, средните течения на големите полски реки, 

стари корита и язовири. Избягва затинени дъна обрасли с много растителност. 

      Размножаване: април - май. 

      Хранене: малки рибки, жабчета, раци, насекоми и др. 

Спада към хищните риби. 

                                        

 

 

Даните са взети от основни видове сладководни риби в България 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/fishworld050420130003/home/recni-ribi/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD %D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB.jpg?attredirects=0
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             БИЛКИТЕ В СЕЛО МАКРЕШ 
      Благодарение на разнообразните климатични и почвени условия в 

селото виреят 87  билки с висок процент на биологично активно вещество.Те 

са богати на различни химични съединения:  

    алкалоиди,гликозиди,сапонини,полизахариди,танини,флавоноиди,,лигнани 

комарини,етерични и тлъсти масла ,витамини,микроелементи и др. На много 

от тях е изучено фармакалогичното и лечебното действие и приложение. 

    Често богатият опит от народната медицина е служил като отправен 

момент за откриване на потенциални лечебни средства от растенията.  

      Изхождайки от българската народна медицина, беше открита 

антихолинестеразната съставка в кокичето (Galanthus nivalis L. var. gracilis), 

която бе изолирана и под формата на препарата нивалин навлезе в клиниките 

за лекуване на полиомиелит, неврити, радикулити и като антагонист на 

кураре. Съвременната медицинска наука цени и използва лечебните растения. 

Голяма част от медикаментите произхождат от билки. 

       И до днес в народните песни се пее за омайни билета,брани по раннина 

от млади моми и момци.Дали магическото действие на добрите 

духове,населявали нашите земи,не са създали тези омайни растения,изплели 

наниза от дъхави огърлици по гори и ливади?.... Но едно е сигорно-втях тече 

живителния сок на земята и за това те носят здраве и сила,красота ,мъжество 

и любов. 
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                             Алое - Aloe Ferox 
 

 

Алое 

Aloe Ferox 

 

Описание: 

Вечнозелено растение, с изправено, високо 

до 1,5 м стъбло. Листата са мечовидни, 

дебели, сочни, заострени към върха на 

стъблото. При стайни условия цъфти 

твърде рядко. 

 

Разпространение: 

У нас се отглежда като стайно декоративно 

или лечебно растение, понякога като оранжерийно. 

 

Употребяема част: 

Използват се листата, от чийто сок чрез сгъстяване и изсушаване се получава стъкловидна 

маса, наречена алое или сабур. 

 

Лечебно действие и приложение: 

Стимулиращо, слабително, жлъчегонно действие. Лечебният ефект се дължи на 

антрахиноновите гликозиди, които могат да предизвикат и аборт. Растението има и 

бактерицидни свойства. 

Прилага се при заболявания на очите и очния нерв. Използва се също при нарушена 

обмяна на веществата и за повишаване защитните сили на организма; за лечение на 

гастрит, колит, язва на стомаха. 

 

При анемия се препоръчва сок от алое с добавка от железни препарати. 

В българската народна медицина алоето се използва предимно при болки в стомаха и 

червата, за възбуждане на апетита, при артрит, и през последните години - при рак. 

Приложено на лицето и шията, алоето омекотява кожата и забавя появата на бръчки. 
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Омекотява мазоли и втвърдени кожни участъци от ходилата. Мехлемите, направени на 

базата на алое предотвратяват появата на мехури и обелване на кожата вследствие на 

слънчеви изгаряния. 

 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

                    

Бобови шушулки  

Phaseolus Vulgaris L. 

 

 

Разпространение: 

Бобът или фасулът се култивира се из цялата страна. Отечеството му е Южна Америка. 

 

Описание: 

Едногодишно тревисто растение със силно разклонено неувивно стъбло. 

 

Листата му са триделни, с широко яйцевидно заострени листчета, покрити с власинки.  

 

Цветовете са бели или розово-виолетови, събрани в гроздовидни съцветия, с 5-делна 

сраснала чашка и 5-листно неправилно венче, съставено от ладийка, флагче и крилца. 

 

Плодът е дълъг, увиснал боб, изпълнен с бели или другояче обагрени бъбрековидни 

семена. 

 

Използваема част: 

Сухите бобове без семената, брани след пълното им узряване - през юли-септември. 
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Събраните бобове се оставят на слънце да се доизсушат. Изсушената билка е с бял или 

слабо жълт цвят, без миризма и със сладникаволигав вкус. Запазва се в сухи и проветриви 

помещения. 

 

Лечебно действие и приложение:  

Бобовите чушки понижават количеството на захарта в кръвта, действуват пикочогонно и 

обезводняващо. Благодарение на това се прилагат като допълнително средство при захарна 

болест и като лечебно средство при заболяване на пикочните пътища (със задръжка на 

урината), при водни плеврити, хроничен ревматизъм, сърдечно-съдови заболявания, 

възпаление на обвивката на сърцето (перикардита) и сърдечна недостатъчност, 

придружена с отоци,  при повишено кръвно налягане в началния стадий. 

 

В българската народна медицинасе употребява счукано на прах печено бобено семе за 

посипване при различни екземи. 

 

Начин на употреба: 

З супени лъжици ситно нарязани бобове се варят 10 мин. в 0,5 л вода. Прецедената отвара 

се пие по 1 чаша преди ядене 4 пъти дневно 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

 Божур 
 

 

http://lubopitko-bg.com/bojur.html
http://lubopitko-bg.com/wp-content/uploads/2013/09/imagesPaeoniaperegrinaMillbojur.jpg
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      Описание: Произхожда от Балканския полуостров. Стеблото е 

изправено,голо,надлъжнонабраздено,достига височина 60 см.с рзсечени на 17-30 тънки 

елептични сегменти.Листата са зелени ,които на обратната страна са по-светли. 

     Цветовете са прости и големи до 5-6 см. керемиденочервени.Чашелишчетата са 

обикновено 5,нееднакви помежду си. Тичинките са многобройни,с червени дръжчици и 

жълти прашници 

     Използваема част : Предимно корените и венчите листа,много рядко семената. 

      Химичен състав : Корените съдържат алкалоид ,перегринин,пеоново масло,танин и 

глутамин,а венечните листа –антоцианови багрила и дъбилни вещества. 

      Действие : Успокояващо и обезболяващо. Извлек или настройка от билката понижава 

кръвното налягане,забавя сърдечната дейност, подобрява съня и улеснява настъпването 

му.Подтиска тиковете на периферните мускули. Облекчава и успокоява кашлицата  

 

 

    Приложение :При безсъние от различно естество,хистерия,при асма между асматичните 

пристъпи, кокош,коремни болки /колики/вътрешни хемороиди и др. 

  Начин на употреба :Около 1 кафена лъжичка смлени корени /листа / се варят в 400мл. 

Вода в продължение на 3-5 мин. Отварат се прецежда и се пие по 1 кафена чаша 2-3 пъти 

дневно в продължение на не повече от 15 дни. 

. 

Даните са взети от каталог на билките в България 
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Борови връхчета - Pinus sylvestris 
 

 

 
 

 

 Описание:Дърво достигащо височина до 40 м. Кората в горната част на стъблото и при 

младите дървета е жълто до червеникаво кафява, в долната част на старите дървета е 

сивокафява.  

 Листата са игловидни, достигат до 6 см дължина, разположени са по две на скъсени, 

видоизменени клонки. "Цветовете" са еднополови, събрани в мъжки и женски шишарки. 

Мъжките шишарки са разположени по много, гроздовидно, по върховете на клонките. 

Женските шишарки са разположени единично или до две-три и първоначално са червени, 

дребни, изправени нагоре; след опрашване се извиват надолу, увеличават размера си и 

вдървесиняват. Семената са с крилатка и узряват в края на втората година, когато се 

разтварят женските шишарки и освобождават зрелите семена. "Цъфти" май-юни. 

 

В съвременната медицина се използуват боровите пъпки (връхчета),  намиращи се по 

върховете на клонките, които се събират рано напролет. 

 

 Химиченсъстав състав: 

 Съдържат около 0,5% етерично масло, което се състои от а-пинен, β-пинен, β -феландрен, 

лимонен, мирцен, кадинен, силвестрен, борнеал, борнилацетат, борнилестер и др.; 

смо¬листи вещества, витамин С, танини и др. 

 

Свойства:  

Противовъзпалително, отхрачващо, омекчаващо лигавиците действие; разширява 

кръвоносните съдове и разтваря камъните в пикочния мехур, при бронхити, ангина, 

туберколоза, при простуда (за инхалации и разтривки), ишиас, камъни в бъбреците и 

пикочния мехур.Боровите връхчета се използват при задух, подагра, хемороиди. 
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Външно приложение: Препоръчва се за инхалации при задух, за бани при екземи, 

ревматизъм, обриви, лишеи. Смолата се прилага при белодробен абсцес и хемороиди. 

Разтопена смола, смесена с мас по равни части се използва при рани от протриване и 

циреи. 

Вътрешно приложение: 1 супена лъжица борови връхчета се слага в 600 мл вода. Ври 10 

минути. Пие се по 100 мл преди ядене 4 пъти дневно, подсладено с мед. 

Боровите връхчета се използват при кашлица по следния начин: 100 г връхчета се слагат в 

2.5 литра вода; ври, докато водата стане 500 мл. Прецежда се и се поставят 250 г 

небетшекер и 250 г мед. Пие се по 1 кафяна чашка преди ядене.  

 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

 

 

 

 

Босилек - Ocimum Basillicum 
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Описание: 

Едногодишно тревисто растение с характерен аромат. Стъблото е 20-60см високо, 

четириръбесто, разклонено в основата. Съцветието е прекъснато, класовидно, образувано 

от малкоцветни прешлени. Цветовете са бели, по-рядко розови. Плодът след узряване се 

разпада на 4 чернокафяви орехчета. Цъфти от юни до август.  

 

Разпространение: 

Отглежда се из градините като декоративно растение и подправка. Произхожда от Азия.  

 

Употребяема част: 

Използват се цъфтящата надземната част, отрязана на около 20 см от върха, без долните 

одървенели части от стъблото.  

 

Действие: 

Противовъзпалително, спазмолитично, апетитовъзбуждащо и други, които се дължат на 

етеричното масло.  

Приложения: 

Босилекът се употребява при задух, кашлица, възпаление на простатата, бъбреците и 

пикочния мехур, газове, безсъние, диария. 

Притежава антиспастично действие при хроничен бронхит с изразен бронхоспазъм 

(кашлица, коклюш). 

Усилва сърдечната дейност при заболявания на миокарда. 

Според българската народна медицина сок от пресни листа на босилек се използват при 
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гнойни възпаления на средното ухо, както и при труднозаздравяващи рани. 

- възбуждане на апетита, лечение на хронични колити, гастрити и ентерити  

- при кашлица и бронхиална астма  

- при възпаление на пикочните пътища, зъбобол, хрема, ангина. 

 

Външно приложение: Препоръчва се за жабурене при зъбобол и за гаргара при болки в 

гърлото, за налагане при кожни обриви, за бани (в примес с мащерка и мента във ваната), 

при нервни разстройства. Сокът се препоръчва при гнойно възпаление на средното ухо.  

 

Вътрешно приложение: 1 супена лъжица от билката се залива с 400 мл вряла вода. Кисне 

2 часа. Пие се по 1 винена чаша преди ядене 3 пъти дневно, подсладено с мед.  

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Бръшлян - Hedera helix L. 
 

 

 
 

Описание: Бръшлянът е увивен или катерлив многогодишен храст. При хоризонтален 

растеж лесно достига до 30 м дължина, а при вертикален (напр. по стена и др.) може да 

стигне до 25 м Бръшлянът е широко разпространен в Европа и Азия, откъдето произхожда. 

 

Растението е отровно. 

Съществува голямо разнообразие от видове, най-популярен от които е английският 

бръшлян (Hedera helix). 

 

Листата на бръшляна обикновено имат по пет дяла, те са твърди, зелени и през зимата, и 
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опадват едва на шестата година. Наблюдава се голямо разнообразие на формата на листата 

- от обикновено листо във формата на щит до такива във формата на заострена звезда. 

Краищата им са гладки или надиплени, а на цвят варират от едноцветни до множество 

комбинации на бяло, кремаво, сиво, зелено и жълто. Видът с най-големи листа е Hedera 

canariensis. 

 

Стъблата са снабдени с малки възли, които в действителност са трансформирани корени, с 

помощта на които растението се захваща за някаква подпора (стена, дърво, храст). 

Противно на общоприетото мнение бръшлянът не е паразит, неговите корени не изсмукват 

хранителните вещества на растението, за което се закрепват, а го изполват само за опора. 

 

Цъфтежът е през септември и октомври като самите цветове са зеленикаво-жълти. 

Специфичните им плодове узряват в края на зимата и началото на пролетта, с което се 

завършва цикълът на растението, който е диаметрално противоположен на този на 

повечето други растения. 

 

Бръшлянът се адаптира добре и не е взискателен към почвата затова успешно вирее както 

в подлеса в планините на надморска височина до 1000 м, така и на атлантическото 

крайбрежие. Не издържа единствено на големи студове. 

 

Бръшлянът се използва в козметичната индустрия като съставка в различни продукти 

против целулита и като декоративно растение при оформлението на градини, паркове, 

жилищни фасади. 

 

Употребяема част:  

Използват се листата, брани през време на цъфтежа. 

 

Действие:  

Има отхрачващо действие, втечнява бронхиалния секрет. Има изразено 

противовъзпалително действие. Успокоява възпалената лигавица. Притежава също така 

затягащо и пикочогонно действие. 

 

Приложения:  

при бронхит, кашлица от различен произход, при чернодробно-жлъчни заболявания, 

ревматизъм, подагра. 

 

Даните са взети от каталог на билките в България 
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 Бряст - Ulmus 

 

 

 
 

Описание: 

Брястът е род покритосеменни растения от семейство Брястови (Ulmaceae).  

Включва между 30 и 40 вида дървета, разпространени в диворастящо състояние в 

Северното полукълбо от Сибир до Индонезия и от Мексико до Япония.  

 

Разграничението между отделните видове е спорно, поради лесната им хибридизация и 

наличието на голям брой местни вариации.  

 

В България се срещат три вида: бял бряст (Ulmus laevis), полски бряст (Ulmus carpinifolia) 

и планински бряст (Ulmus glabra). 

 

Брястът  достига до 35 m височина и 1 m диаметър. Короната е широкоцилиндрична със 

закръглен връх. Кората е сиво-кафява, плитка и надлъжно напукана. Младите клонки са 

овласени, светлокафяви и лъскави. Пъпките са заострени, покрити с голи покривни люспи, 

които са жълтокафяви и имат по-тъмна периферия.  

 

Листата са прости, обратнояйцевидни u пo размери заемат средно положение между 

листата на полския и планинския бряст. Те са дълги от 6 до 12 cm u широки от 3 до 6 cm.  
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Плодът е орехче с ципеста крилатка, която има реснички пo периферията и дръжка с 

дължина до 4 cm. Белият бряст цъфти около две седмици по-рано от полския и 

планинския.  

 

Много добре се развива край реките, на богати и влажни почви C неутрална или леко 

кисела реакция. Естественият мy apеал e ограничен и обхваща отделни области от 

Североизточна, Средна и Южна Европа и Кавказ.  

 

Лечебно действие и приложение: 

използва се при диария, болки в стомаха и червата, кожни увреждания, обриви, възпаление 

на пикочния мехур, възпаление на матката и др. 

  

Начин на приложение:   

кората се приготвя като: 1 супена лъжица нарязана кора ври 100 минути в 500 ml вода; 

след прецеждане от течността се пие по 1 винена чаша 4 пъти на празен стомах. Прави се и 

унгвент: 100 грама прах от кората се размесва с 1 килограм вазелин и с него се мажат 

трудно зарастващи рани, циреи, сухи лишеи, кожни обриви. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 Бъз 

Бъз (Sambucus) е род двусемеделни растения от около 30 

вида, основно разпространени в умерения пояс на северното полукълбо, но има и в южното. 

Повечето са храсти или ниски дървета.  

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
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Бъзовият сироп укрепва дейността на сърцето и прочиства дихателните пътища. 

Лечителят Петър Димков е наричал цвета от бъз „най-силната българска билка“. Богат е на 

витамин C, А, B1, B2 и B3. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 БЪЗАК 

 

                                       

 

Бъзак (на латински: Sambucus ebulus) или тревист бъз (още бъзе, бъзовляк, бъзуняк, ниско бъзе) е 

тревисто многогодишно растение, вид бъз, с дълго, пълзящо, силно разклонено коренище. 

Стъблото изправено, 1 – 2 m високо, набраздено, в горната част разклонено, с мека бяла 

сърцевина. Листата са срещуположно разположени, нечифтоперести с 5 – 13 продълговати до 

продълговато ланцетни заострени и напилени листчета. Цветовете с бяло, 5-делно, звънчевидно 

венче, по-рядко розово отвън; събрани в щитовидни съцветия. Плодът е сферичен, 5 – 6 mm в 

диаметър, тъмносин до черновиолетов, сочен с 3 костилки, дълги до 3 mm. Разпространен е като 

бурен край пътищата и населените места. Листата са нечифтоперести, срещуположни, с 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
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прилистници (ланцетни). Плодът е черна ягода. Видът не е защитен от Закона за биологичното 

разнообразие. 

Разпространен е из цялата страна до 1800 m надморска височина. В билкарството се използва 

плодът (Fructus Ebuli) и коренът (Radix Ebuli), а по-рядко и цветовете (Flores Ebuli). 

Цветовете съдържат незначително количество етерично масло, цианогенен гликозид и захари; 

плодовете – антоцианови багрилни вещества, захари, валерианова, ябълчена и винена 

киселина, дъбилни вещества, смоли, пектин, витамин С и др. В зелените плодове и семената се 

съдържа цианогенен гликозид, поради което са отровни, но сокът на зрелите плодове не е 

отровен. В корените се съдържат дъбилни вещества и танини. 

Има диуретично, антимикробно и патогенно действие. 

Билкарство  

За медицински цели се използват корените (отвара) и плодовете (студен извлек). Зелените 

плодове са отровни, използват се зрелите (при децата могат да предизвикат гадене и повръщане). 

Коренът се използва при ужилвания (чрез втриване) и при бъбречни заболявания (чрез отвара). 

При трудно уриниране и за изпотяване се прави запарка от цветовете. Гъст екстракт от плодовете – 

при безапетитие, анемия, отпадналост и местно втриване върху кожата при ухапване от насекоми, 

при хемороиди и ревматизъм 

Опасност от припознаване 

Бъзака може лесно да се сбърка с бъза. Основните разлики се състоят в следните неща: 

Бъзакът е храстовиден и достига до 2 метра височина, докато бъзът достига до 7 – 8 м височина и 

е дърво. 

Бъзакът цъфти през юли-август, докато бъзът по-рано – през май-юни. 

Плодчетата на бъзака са насочени нагоре, на бъза висят надолу. 

 

Приложение: Жлъчно-чернодробни заболявания, спастични състояния на стомаха и 

червата, метеоризъм, гастроентерити, безсъние, невроза, алергии, главоболие, хемороиди. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_C
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
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 БЯЛ КРЕМ 

             Бял крем, Бял лилиум (Lilium candidum, Madonna lily, White lily) представлява 

градинско цвете с едри бели цветове, притежаващо лечебни качества. Класифицира се към 

семейство Кремови (Liliaceae). 

Устройство на бял крем 
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         Белият крем прораства от луковица, разполагаща се в повърхностния слой на 

почвата. Отначало се образува листна розетка, която остава зелена през зимата, а лятото 

повяхва. От нея расте съблото, дълго до 2 метра, право и цялото облистено. Листата са с 

ланцетовидна форма, оцветени в различни нюанси на зеленото, прилистни и 

последователно разположени по стъблото. 

        Цветовете на белия крем се развиват във връхната част на растението. Красиви и с 

изключителен, неповторим аромат, развиващи се по няколко на стрък. Центърът им може 

да бъде оцветен в бледо жълто, а иначе си имат големи жълти тичинки. 

Химичен състав на бял крем 

съдържа флавоноиди, етерично масло, слузни вещества, сапонини, полизахариди и др. 

Лечебни свойства и приложение на бял лилиум 

Свойства на растението: 

адстрингентно;облекчаващосредство;успокояващо;противовъзпалително;отхрачващо; 

стимулиращо менструацията;пикочогонно и дезинфекциращо. 

Екстрактът от луковиците на белия лилиум притежава противовъзпалително, 

успокояващо, хидратиращо кожата свойство. Затова се предпочита като съставка на 

кремове предназначени за суха, чувствителна и податлива на възпаления кожа. 

Заболявания и състояния, при които се прилага бял лилиум: 

срещу камъни в пикочните пътища;при чернодробни заболявания; 

за лечение на кожни увреждания (рани, изгаряния, циреи, абсцеси); 

помага при тромбофлебит; при мускулни болки. 

Основно растението се използва външно, като лапа при тумори, язви, възпаления, мазоли, 

изгаряния и други подобни състояния. Лекува и белези останали в следствие на рани и 

изгаряния. Цветовете се берат, когато са напълно отворени и се използват пресни за 

извличане на сок, масло или направата на тинктури от тях. Поленът му е бил използван за 

лечение на епилепсия. Оцет от бял крем се използва за лечение на брадавици. 

Даните са взети от каталог на билките в България 
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Бял Равнец - Achillea Millefolium L. 
 

 

Бял Равнец 

Achillea Millefolium L. 

хилядолистен равнец 

 

Характерна за Европа и Западна Азия, тази билка 

расте по тревисти и каменисти поля, край пътищата и 

из диви места в планините. 

 

Нейните тънки тъмнозелени листа са многоделни, 

което е повлияло и върху името на вида – millefolium, 

което означава „хиляди листа”.Многобройните кошнички от дребни бели или розови 

цветове формират едри щитовидни съцветия. 

- Билката се събира след приключването на цъфтежа през лятото и есента. 

- Белият равнец обикновено се изсушава за приготвяне на запарка, но може да се използва 

и пресен. Понякога се прилага и под формата на течен екстракт. 

 

Състав: 

цветовете съдържат около 0,2-0,5% етерично масло, докато листата – 0,02-0,07%. В 

състава на растението влизат още противовъзпалителни флавоноиди, както и танини, 

алкалоиди и горчиви вещества. 

 

Употреба: 

заради многобройните си активни съставки белият равнец е широко употребяван в 

медицината. Той действа спазмолитично, газогонно, противовъзпалително и 

антипаразитно (в състояние е да се справи с чревните глисти). Тези качества се дължат 

главно на етеричното масло в билката. 

 

В народната медицина тя е използвана за понижаване на високата температура и често се 

взема в началото на инфекции като настинка и грип, като се комбинира с бъз или мента. 

Може да подпомогне отделянето на секрета от дихателните пътища. 

 

Белият равнец е диуретик, понижава кръвното налягане и повлиява сърцебиенето. 

Регулира и кръвообращението, като разширява стеснените кръвоносни съдове и свива 
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твърде разширените. По тази причина е предписван при разширени вени и язви, венозен 

застой, флебити и хемороиди. Използва се също за облекчаване на храносмилателни 

проблеми, включително стомашни болки, чревни възпаления, запек и метеоризъм. 

 

Растението се употребява традиционно за успокояване на болката при маточни контракции 

по време на менструация и раждане. Вземано редовно в малки дози, може да регулира 

месечния цикъл, особено в случаите на оскъдна или нередовна менструация. 

 

Прилагано външно, неговото противовъзпалително действие облекчава ревматични болки. 

 

Отглеждане: 

белият равнец се размножава чрез семена или чрез разделяне на туфата. Отглежда се на 

добре дренирана почва, на слънчево място. Растението често избуява и като плевел. 

  

Растениeто помага при: 

понижаване на кръвното налягане, чревни глисти, стомашни болки, чревни възпаления, 

запек, метеоризъм, регулиране на месечния цикъл. 

 

Предпазни мерки: 

 - Възможно е белият равнец да причини контактна алергия, особено при хора, 

свръхчувствителни към други представители на семейство Сложноцветни като ехинацеята 

и лайката. 

 - Билката не се препоръчва за бременни жени или кърмачки. 

 - Прекаленото излагане на слънце не е желателно, защото растението може да провокира 

свръхчувствителност към светлината. 

 - Високите дози са в състояние да предизвикат световъртеж и главоболие. 

 
Като продукт 

Бял равнец - Цвят 

  

Може да се използва като:  кръвоспиращо, противовъзпалително, отхрачващо, 

противоспазматично, апетитовъзбуждащо, болкоуспокояващо и ободряващо средство. 

 

Помощно средство при: ускоряване на кръвосъсирването при кръвотечения от матката, 

венците, носа, хемороиди, язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, сърцебиене, 

главоболие, колит, газове. 

Начин на приготвяне: 15 грама от билката се залива с 200 грама вряла вода. След като 
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изстине, се пие по 1 супена лъжица преди ядене 3 пъти дневно. 

Необходимо е да се прилага 1-2 седмици, за да има добър ефект! 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Водно Пипериче - Polygonum Hydropiper L. 
 

 

Водно Пипериче  

Polygonum Hydropiper L. 
Описание: Водното пипериче е воднисто тревисто 

едногодишно растение, високо до 70 см, със зелени, а към 

есента червеникави, цилиндрични, членести стъбла.  

Листата са последователни, продълговати, заострени, 

зеленикаворозави, сраснали в тръбичка. 

Цветовете са дребни, заострени, зеленикаворозови, събрани в 

класовидни съцветия на върха на стъблото и разклоненията 

му. По околоцветника се виждат смолисти точки. Обикновено 

той е четириделен. Цветът има 6-8 тичинки. Плодът е орехче 

– яйцевидно, разпукливо, тъмнокафяво. Цялото растение има 

лютив вкус, който след изсушяване се загубва. 

Разпространение: Водното пиперче се среща из влажните и 

мочурливи места из цялата страна. 

Употребяеми части: За лечебни цели се използват 

стръковете от водно пипериче. 

Лечебно действие: Болкоуспокояващо и кръвоспиращо действие, което се дължи на 

флавоновите гликозиди, които понижават приноцаемостта на капилярите, и на витамин К, 

който повишава съсирваемостта на кръвта. 

Приложение: 
• при хемороиди и при маточни, чревни и стомашни кръвоизливи, 

• за регулиране на нередовна менструация, кръвоизливи на пикочните пътища, 

кръвохрачене, обилна и болезнена менструация.  

• В българската народна медицина пиперичето се употребява при камъни в бъбреците и 

жлъчката, понижено кръвно налягане, за отслабване, при диария, кръвохрачене.  

Външно приложение: Използва се за промивки при бяло течение, за жабурене при 

кървящи венци, за гаргара при гърлобол, за лапи (счукана прясна билка) при рани, 

гангрена, за бани при хемороиди и краста.  

Вътрешно приложение: 2 с.л. от билката се слагат в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие се по 

1 винена чаша преди ядене, 4 пъти дневно. 

Внимание! Да не се приема при остро възпаление на бъбреците и пикочния мехур! При 

работа билката може да раздразни слизестите части и кожата. 
Даните са взети от каталог на билките в България 
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Волски език - Asplenium scolopendrium 
 

 

 
 

Описание:  

Волският език (известен е и с по-старите си класификации като Phyllitis scolopendrium (L.) 

и Scolopendrium vulgare Sm.) е тревисто многогодишно растение. Един от най-

разпространените видове от отдел Папратови в България. Има късо коренище, от което 

излизат сравнително едри листа 10-60 см. дълги, кожести, голи, с широко до линейно 

ланцетна петура, широка 5-7 см. Дръжката е къса, спорите са наредени от двете страни на 

средната жилка, косо спрямо нея и успоредни помежду си,дълги 8-18 мм. 

Използуват се листата без дръжките (Folia Scolopendrii), които се събират през лятото. 

 

Съставки: 

Установени са дъбилни и слузни вещества, свободни аминокиселини — аспарагинова, 

глутаминова и др. 

По влажни сенчести скалисти места главно в широколистни гори, най-често в дъбовия 

пояс докъм 1400 м н. в. 

 

Терапевтично приложение: 

При бронхити, трахеити, цисто-пиелити, застойни явления, болести на далака, 

холецистопатии, хроничен нефрит. 

Листата на волския език имат омекчаващо действие, успокояват кашлицата, болката. Имат 

известно кръвоспиращо и противовъзпалително действие. При кашлица, дължа 
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Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 Вратига - Tanacetrum Vulgare 
 

 

 
 

 

Разпространение: 

Из цялата страна край сипеите, пътищата, реките, из тревистите и по скалистите места до 

1200 м надм височина 

 

Описание: 

Многогодишно слабоокосмено или голо тревисто растение с разклонено в горната част 

стъбло, високо до 1,5 м с хоризонтално, многоглаво коренище. Листата са с елиптични 

очертания. Цветните кошнички са жълти, без периферни езичести цветове и са събрани в 

едри щитовидни съцветия. Цялото растение излъчва силна, характерна миризма. 

 

Използваема част: 

Надземната част, брана през време на цъфтежа – юни, септември. Реже се с нож или 

ножица на 20 см от върха на растението. Суши се на сянка, изсушената билка е със зелен 

цвят на стръковете и жълт на цветните кошнички, с характерна миризма и горчив вкус. 

Опакова се в бали. Запазва се на сухо и проветриво място. 

 

Химичен състав: 

Етерично масло, алколоиди, дъбилни вещества, флавоноиди, горчиво вещество, танацетин, 

органични киселини и др. 
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Лечебно действие и приложение: 

Има добро противоглистно действие, действа болкоуспокояващо при ставни болки и др. 

Прилага се при колики и газове в червата, запек, стомашни болки и др. Особено добро 

действие оказва при ревматични и други болки в ставите. Вратигата се употребява още при 

заболяване на черния дроб и жлъчката, при възпаление, пясък и камъни в бъбреците и 

пикочния мехур, при бяло течение, главоболие, хистерия, болезнена и нередовна 

менструация и др. Външно се използва за мазане на косата при пърхот, за бани при 

ревматизъм. Изсушена и стрита на прах вратигата се прилага срещу бълхи и дървеници. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Върбинка - Verbena Officinalis L. 
 

 
 

Описание: 

Многогодишно тревисто растение с право високо до 1 м разклонено стъбло. Листата са 

срещуположни, грапави, покрити с власинки. Цветовете са бледорозови или 

светловиолетови. Чашката и венчето са петделни. Плодът е сух. Цъфти през май-

септември.  

 

Разпространение: 

Расте по тревисти места, из ливади и крайречни тераси, а също като плевел из окопните 

култури.  

 

Употребяема част: 
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Използват се цъфтящите връхни части на стъблото, които се отрязват на около 20 см от 

върха. 

 

Лечебно действие и приложение: 

Нервоуспокоително, общоукрепващо, противотемпературно, потогонно. 

- Прилага се при простуда, отпадналост, преумора (нервна и физическа), при застой на 

течности в организма. 

- Употребява се при главоболие, кашлица, жълтеница, пясък и камъни в бъбреците, в 

пикочния мехур и жлъчката, анемия, виене на свят, треска.  

- при нервна и физическа преумора, изтощение, отпадналост  

- при анемия, чернодробни заболявания, бъбречнокаменна болест, нередовна менструация. 

 

Външно приложение: Препоръчва се за бани при кожни обриви и лишеи, за жабурене при 

лош дъх в устата (и за пиене) и зъбобол, за гаргара при болки в гърлото, за бани при 

възпаление на очите, за компреси при гнойни рани, циреи, изгаряния. Сварена с оцет, се 

използва за налагане като лапи при плеврит.  

 

Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от билката се слагат в 500 мл вода. Ври 5 

минути. Пие се по 1 винена чаша преди ядене, 4 пъти дневно. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Глог - Crataegus Monogyna L. 

 

 

Описание: 

Разклонено дърво или храст, висок до 5 м. Цветовете са бели, събрани в щитовидни 
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съцветия. Цветът е правилен, с по 5 чашелистчете и венчелистчета. Плодът е червен, 

топчест, месест с една костилка. Цъфти през пролетта 

 

Разпространение: 

Расте из горите и храсталаците на цялата страна до 1500 м надморска височина. 

 

Употребяема част: 

Използват се листата с цветовете или само цветовете, или плодовете. 

 

Лечебно действие: 

Заболявания на сърдечно-съдовата система. Засилва енергията на сърдечните съкращения. 

Успокоява сърцето. Действа разширяващо върху кръвоносните съдове и подобрява 

кръвоснабдяването на сърцето и на мозъка. Умерено снижава повишеното артериално 

налягане. Има свойството да успокоява централната нервна система. Понижава 

съдържанието на холестерол в кръвта. 

• при леки форми на хипертония, сърдечни неврози, гръдна жаба, атероскрероза 

• при безсъние, нервна възбуда 

• В Българската народна медицина се използва при задух, болести на щитовидната жлеза, 

виене на свят, увеличение на простатата 

 

Начин на употреба: 

Вътрешно приложение 

• Прави се запарка от глогов цвят, като 1 супена лъжица дрога се залива с 250 см3' вряща 

вода и се оставя да кисне 2 часа. Пие се по 1 винена чаша 3 пъти дневно. В аптеките се 

приготвя и отпуска глогова тинктура (1:5), от която се взема по 20 капки 2—3 пъти дневно. 

• У нас е създаден препарат от глог, наречен кратемон, който се прилага за лечение на 

коронарна болест. 

• 2 супени лъжици от цвета (1 супена лъжица от плода) се слагат в 400 мл вода. Ври 5 

минути (плодът - 10 минути). Пие се по 100 мл 15 минути преди ядене, 4 пъ 

Даните са взети от каталог на билките в България 
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 ГЛУХАРЧЕ 

 

    

Описание: 

Многогодишно тревисто растение високо до 30 см, чиято надземна част се състои от 

розетка от листа и цилиндрично, кухо стебло, на върха на което се намира една цветна 

кошничка. Листата са неправилно изрязана петура, с едри заострени дялове. Цветната 

кошничка е съставена от жълти, езичести цветове. Плодът е елипсовиден. Растението 

развива късо коренище, преминаващо в дебел месест корен, дълъг до 20 см. Цъфти от 

ранна пролет до есента. 

 

Разпространение: 

Расте из цялата страна по песъчливи места, из ливадите и пасищата, по зелените площи на 

паркове и градини. 

 

Употребяема част: 

Използват се корените, събрани през есента, когато листната розетка започва да увяхва. 

Корените се изкопават, изчистват от пръста и от кореновата шийка и се измиват със 

студена вода. След отцеждане на водата корените се изсушават. 

 

Лечебно действие и приложение: 

Надземната част с корените подобрява функциите на черния дроб, действа жлъчогонно, 

пикочогонно, противоглистно, възбужда апетита. Лечебният ефект се дължи на 
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съдържащите се в растението горчиви вещества, органични киселини и гликозиди. Усилва 

действието на подстомашната жлеза - повишава отделянето на инсулин и намалява 

количеството на холестерола в кръвта. 

Прилага се при чернодробни заболявания, болести на пикочните пътища, хемороиди, 

стомашни и чревни смущения, леки форми на захарен диабет. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

 

Ягода (горска) - Fragaria vesca 
 

 

Ягода - (горска) 

Fragaria vesca 

 

Описание 

Многогодишно тревисто растение, високо 30 сантиметра, с 

дълго пълзящи стъбла. Листата са предимно приосновни, 

сложни, тройни с дълги дръжки. Отделните листчета са 

яйцевидни и назъбени. Цветовете са бели, събрани в 

съцветия. Плодчетата са многобройни, едносеменни 

орехчета. Цъфти към края на пролетта и началото на лятото - 

от май до август. Ягодите са първите плодове на пролетта. Те са не само вкусни, но и 

много полезни. Купичка ягоди съдържа 20 % от необходимата дневна доза фолиева 

киселина - водноразтворим витамин B12, който доказано намалява някои дефекти при 

новородените. Ягодите не съдържат мазнини и натрий, без холестерол са  и имат съвсем 

малко калории. Осем средно големи ягоди покриват дневната нужда от витамин С и са 

само 55 калории! 

Разпространение 

Расте по поляни, из храсталаци и гори в цялата страна, дори и над 1000 метра надморска 

височина. 

 

Употребяема част 

Използват се плодовете и листата 



Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 160 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

 

Действие 

Разширява кръвоносните съдове, снижава артериалното налягане, забавя сърдечния ритъм 

и усилва съкратителната способност на сърцето. 

 

Приложения 

Ценен диетичен продукт, при високо артериално налягане, атеросклероза, при язвена 

болест на стомаха и дванадесетопръстника, при анемия, авитаминоза, неврастения, запек, 

подагра, маточни кръвотечения, леко диуретично средство при бъбречни камъни, подагра, 

диарии, чернодробни възпаления.В провинцията на Франция ягодите се смятали  за 

афродизиак, а на младоженците винаги се сервирала студена ягодова супа. Ягодата е 

символ на Венера - богинята на любовта заради сърцевидната форма и червения цвят. 

Използват се листата,  корените и цветовете на дивите и култивирани ягоди. 

 

Доказано е, че тези сочни и ароматни плодове предотвратяват появата на рак, заради 

високото съдържание на витамин С и намаляват риска от заболявания на чревната система. 

Те са богат източник на оксиданти флавоноиди и се нареждат на второ място след 

боровинките. 

 

Когато се консумират в по-големи количества ягодите имат успокояващ ефект, прочистват 

кръвта и черния дроб. 

Ако нямате под ръка паста и четка за зъби, може да направите следното – разтъркайте 

няколко ягоди по зъбите и ги оставете колкото се може повече. После изплакнете с вода. 

Ягодите освен това спомагат за задравяването на венците. 

 

Те са идеално средство за почистване на кожата, против акне и мазна кожа, имат 

избелващо свойство. 

Ако спазвате диета, ягодите са идеалната храна - толкова вкусна, ароматна и 

полезна! 
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Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

  Горчив пелин 
 

 

Artemesia absinthium Asteraceae 

сем. Сложноцветни 

Горчивият пелин е благоуханно многогодишно растение със 

сиво-зелени листа, покрити с нежни бели копринени власинки. 

Дребните жълти цветни кошнички, оформени като рехави 

съцветия, се появяват в горната част на клонките през пролетта и 

лятото. Популярно градинско растение в много райони на света, 

горчивият пелин е най-разпространен в някои части на Европа, 

Африка и Азия и се среща край пътищата и в пустеещите земи на 

Австралия и Нова Зеландия, където е пренесен. 

Използвани части: 

Листа и други надземни части: 

 Листата, стъблата и цветовете се изсушават за приготвяне на запарки и тинктури. 

 Пелинът е една от най-горчивите известни билки и се добавя в минимални количества към 

някои алкохолни напитки като абсента и вермута. В България се приготвя и пелиново 

вино. 

Състав: 

Сред съставките на растението са етерично масло, флавоноиди, лигнани, сесквитерпенови 

лактони и фенолни киселини. 35% от етеричното масло може да съдържа туйон, който е 

известен с това, че приет в свръхдози, предизвиква пристрастяване и е невротоксичен.  

 

Употреба в медицината: 

Горчивият пелин притежава способността да унищожава глисти и други паразити в 

червата. Билката и някои нейни сродни видове все още се използват с тази цел за лечение 

на хора и животни в много места по света – свойство, което се дължи на наличието на 

сесквитерпенови лактони. 

Изключително горчивият вкус на растението стимулира рецепторите на езика и това на 

свой ред предизвиква отделянето на стомашни сокове, както и секреция на панкреасни 
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ензими и жлъчен сок. Поради тази причина фитотерапевтите предписват горчивия пелин в 

малки дози за цялостно оптимизиране на храносмилателните функции, и по-специално за 

стимулиране на апетита, подобряване усвояването на хранителните вещества и лечение на 

лошото храносмилане. 

Изследвания от последните години потвърждават традиционната китайска употреба на 

сродния вид Artemesia annua (едногодишен пелин). Доказано е, че активната съставка 

артемезинин предпазва и лекува голям процент от случаите на малария и се смята за 

особено полезна при разновидности на болестта, които не се повлияват от медикаменти 

     Даните са взети от каталог на билките в България 

                

Градински чай - Salvia Officinalis 
 

 
 

 

Описание: 

Полухраст със силно разклонени, гъсто облистени, четириръбести, сивозелени стъбла, 

високи 20-50 см. Листата са срещуположни, с дръжки. Цветовете са събрани по 6-10. 

Плодът е съставен от 4 тъмнокафяви или челни, почти кълбовидни орехчета. Цъфти юни-

юли. 

 

Разпространение: 

Отглежда се често из градините като декоративно и лечебно растение. Произхожда от 

Средиземноморската област. 

 

Употребяема част: 

Използват се листата и цялата надземна част за получаване на етерично масло. 
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Лечебно действие: 

Градинският чай притежава противовъзпалително, дезинфекционно и противокашлично 

действие. 

 

Прилага се при: 

• гърлобол, ларингит, трахеобронхит, кашлица от различен произход, трахеобронхит 

• при възпаление на стомаха и червата, стомашни болки, стомашна язва, 

• при диария, чернодробни и жлъчни заболявания 

 

 Запарка за компреси външно:  

гнойни рани, бани при кожни обриви, гаргара при ангина, зъбобол, възпаления на устната 

лигавица 

• етерично масло: за инхалация. 

 

Начин на употреба: апарка от 1 супена лъжица билка на 1/2 л вряща вода се използува за 

гаргара и за лечение на гнойни рани. За вътрешна употреба се приготвя запарка от 1 

супена лъжица дрога и 250 г вряща вода. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

 

 

Джоджен - Mentha Spicata L. 
 

 

Джоджен 

Mentha Spicata L. 

Описание:  

Джодженът е многогодишно тревисто растение, 

използват се листата му пресни или изсушени за 

подправка на салати, супи, ястия от фасул, зеленчуци, 

безмесни и месни консерви и много други ястия. 
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Съдържа голямо количество ароматни масла, между които и ментол. Има приятна миризма 

и слабо парлив вкус. 

Притежава газогонно действие, възбужда апетита, но не дразни лигавицата на стомаха и 

червата. Съществуват множество разновидности на ментата, която е позната като 

подправка и лечебно средство още от древността. Те имат сходни ароматни, вкусови и 

биологични свойства. 

 

Днес най-разпространена е пиперливата или лютивата мента, която е многогодишно 

тревисто растение. Тя не се среща в диво състояние, тъй като е получена чрез кръстосване. 

За този хибриден вид се намират сведения още от Средните векове. Джоджена е широко 

разпространен в света. 

 

У нас също се използват няколко разновидности на ментата и техните кръстоски, които се 

наричат джоджен. Използваемите надземни части на растението имат спазмолитично, 

местно обезболяващо и антисептично действие, увеличават секрециите в стомаха и 

червата, предизвикват разширяване на коронарните кръвоносни съдове. 

 

В българската народна медицина се използват листа или етеричното масло на джоджена. 

Те се прилагат при болки в стомаха и сърдечната област, при простудни, жлъчни и 

чернодробни заболявания. Джоджена се препоръчва при физическа и умствена преумора, 

за освежаване, както и при стомашно разстройство и повръщане. 

 

Джоджена намалява гаденето и повръщането, увеличава апетита, подобрява 

храносмилането, понижава киселинността на стомашния сок, спира стомашните спазми, 

има противоспазматично, успокояващо, противовъзпалително и обезболяващо действие. 

 

Свойствата на джоджена се използват при оптимизация на лечението на болни с 

възпалителни процеси в бронхите и белите дробове, при сърдечно-съдови заболявания, 

заболявания на храносмилателния тракт, гинекологични заболявания и др 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Дилянка (Валериана) - Valeriana officinalis L. 
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Дилянка 

Valeriana Officinalis 

Валериана, Котешка билка 

 

Описание: 

Дилянката е многогодишно тревисто растение с 

право, просто, цилиндрично, надлъжно набраздено 

стъбло, високо до 1-1.5 м. Листата й са текоперести, 

долните – с дръжки, а горните – седящи. Цветовете са 

дребни, белезникави или бледорозови, събрани в 

големи щитовидни полусенници. Плодът е малко яйцевидно орехче, снабдено с переста 

хвърчилка. Коренището е вертикално, късо и дебело, отвътре кухо. От него излизат 

многобройни коренчета. Цъфти в периода от началото на пролетта до средата на лятото. 

 

Разпространение: 

Дилянката расте по сенчести и влажни места из горите и храсталаците в цялата страна. 

Използваема част: 

Използваемата част от билката е коренището. 

 

Лечебно действие и приложение: 

Корените на дилянката действат успокоително при безсъние. Извлеци от корените на 

дилянката успокояват нервната система и удължават естествения сън. 

 

Екстракти и отвара от билката премахват сърдечните спазми, нормализират нарушения 

сърдечен ритъм и понижават кръвното налягане. Дилянката се прилага при безсъние, 

неврози, нервно сърцебиене, критическа възраст, болезнена менструация, епилепсия, гуша, 

виене на свят и др. 

 

Чаят се приготвя от 1 чаена лъжичка от билката, която се запарва с 0,5 л вряла вода и се 

оставя да кисне 1 час. Пие се по 1 кафейна чашка след ядене 3 пъти на ден. 

 

Запарка: 

Билката се употребява и под формата на запарка: две чаени лъжички корени се заливат с 

200 ml кипяща вода, оставят се да киснат в продължение на 1 час. След прецеждането на 

запарката от отварата се приема по 150 ml 2-3 пъти дневно според нуждата. 

   ДРЯН 
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Описание и разпознаване 

Дрянът е храст или ниско дърво, високо до 8 m. Листата са разположени срещуположно, 

дълги са 4-10 cm, яйцевидни или елиптични, заострени, късовлакнести и 

целокрайни. Цветовете са жълти, развиват се преди разлистването на листата и са 

разположени пазвено, събрани в сенниковидни или главести съцветия. Чашката едва 

забележима, съставена от 4 зъбчета. Венчелистчетата 4, ланцетни. Тичинките също са 4 на 

брой. Плодовете (дрянки, дренки) са удължени, костилкови, с червена месеста част, дълги 

до 15 mm. Цъфти февруари-март. 

Местообитание  

Гори и храсталаци. 

Значение 

Лечебно, хранително, декоративно, медоносно, дъбилно и багрилно растение [Делипавлов & кол., 

2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив]. Плодовете съдържат 

около 9% захар, 3,5% киселини (главно яблъчна), поради което се използват за храна в сушено и 

прясно състояние и в хранителната промишленост. Дървесината, която е много твърда, се 

използва в мебелната промишленост. Плодовете, листата и кората се употребяват като затягащо, 

хемостатично и антифибрилно средство [Палмарев, Е. 1979. В: Флора на Република България, том 

VІІ, София]. 

Употребяема част за лечебни цели (билка) 

Плодове от дрян - Fructus Corni. 

Време и начин на бране на билката 

https://bgflora.net/families/cornaceae/cornus/cornus_mas/cornus_mas_5.html
https://bgflora.net/families/cornaceae/cornus/cornus_mas/cornus_mas_6.html
https://bgflora.net/families/cornaceae/cornus/cornus_mas/cornus_mas_2.html
https://bgflora.net/families/cornaceae/cornus/cornus_mas/cornus_mas_7.html
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Плодовете се събират при пълното им узряване. 

Лечебно действие и приложение 

Прилага се при диария, кръвоизливи от стомашно-чревния тракт, подагра, анемии 

[Митрев, 1999]. 

Начин на приложение на билката 

Прави се отвара: 50 грама плод ври 15 минути в 1 литър вода; отварата се пие вместо вода 

[Митрев, 1999]. От плодовете мога да се приготвят сладка, компоти и сокове, които, освен 

че са вкусни, също имат лечебно действ 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Дъб /кори/ - Cortex Quercus L. 
 

 

Дъб - кори 

Cortex Quercus L. 

Описание: Летния дъб се среща на групи или 

единично предимно в низините. Зимният дъб расте в 

предплапинския и плапинския пояс на цяла България 

до 1500 м надм. височина. Дъба е високо дърво с 

широка, сбита, а при свободно растящите разперена 

корона. 

 

Летният дъб има голи, гладки, кафявозелени или 

синкаво зелени едногодишни клонки с дребни, почти закръглени лещанки. Листата му са с 

къси и дебели дръжки, неправилно плитко или по-дълбоко пересто наделени на 5-7 двойки 

тъпи дялове, голи и от двете страни или отдолу тънко пухести, но със стареенето 

оголващи, с изключение на жилките. Люспите на чашките (купулите) пепеляво пухести, 

керемидообразно разположени и наредени спираловидно, плоски. 

 

Зимният дъб е със зеленопепеляви или кафявочервеникави и голи едногодишни клонки. 

Листата му са пересто врязано наделени на 4-7 двойки, най-често заострени дялове и 

отгоре са голи, тъмнозелени, а отдолу - пухест, с дребни кичурести власинки. Чашката 

(купулата) на жълъда отвън е с пухесm по гръбната страна люспи, част от които са и 
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възлесто задебелени. 

 

Цъфтят през април-май. 

 

Използваема част: 

Тънката гладка кора от млади дървета с диаметър до 10 см или от млади клонки, която се 

бели рано напролет - март-април. за целта върху кората се правят напречни и надлъжни 

нарези, след което тя се очуква леко с чукче и се бели. Така обелената кора се суши на 

слънце (с лицевата страна отгоре), на сянка или в сушилня при t до 50С. 

Кората може да се вземе и от прясно отсечени дървета, които се поставят на специални- 

станоци и се белят с рукан. 

Изсушените кори отвън са лъскави, гладки, кафявосиви и с белезникави лентицели, а 

отвътре са кафявочервени или жълтеникави. Вкусът на изсушената билка е силно стипчив 

и слабо нагарчащ. Допустима влажност 15%. Опакова се в торби. Запазва се в сухо и 

проветриво помещение. 

 

Лечебно действие и приложение: 

Кората на двата вида дъб има запичащо и противовъзпалително действие. Прилага се за 

лечение при диарии и за гаргара при възпаления в областта на устата и глътката, също при 

изгаряне. 

 

Българската народна медицина препоръчва дъбовите кори още при малокръвие, скрофули, 

кръвохрачене, повръщане на кръв, силна и продължителна менструация, дизентерия, 

глисти, албумин, малария, кащлица, бронхит, възпаление на пикочния мехур, лош дъх на 

устата, киселини и болки в стомаха и др. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

 

Дюля - Cydonia oblonga Mill 
 

 

Дюля 

Cydonia - oblonga Mill.  
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Дърво, високо 3—5 м, или храст. Стволът е покрит с тънка, лющеща се на люспи, 

тъмносива кора. Листата са последователни, с къси дръжки, широко яйцевидни или 

широко елипсовидни, целокрайни, в основата закръглени или сърцевидни, отгоре голи, 

тъмнозелени, отдолу сивовлакнесто наплъстени. Цветовете са единични, 4—5 см в 

диаметър, бледорозови. Чашката и венчето са петлистни. Тичинките са многобройни. 

Плодът е крушовидна или ябълковидиа форма, 3—15 см в диаметър, петгнезден. Семената 

са клиновидни или обратно яйцевидни, ръбести, почти тристенни, до 10 мм дълги, 

червенокафяви, по 4—8 във всяко гнездо. Цъфти април—май. 

 

Какво лекува:   Именити древни лекари Хипократ, Гален, Авицена са предписвали 

пресни дюли, сок или мармалад от тях като ободряващо, апетито възбуждащо средство и 

при различни стомашни смущения.  

 

 Отвара от дюлеви плодове и семена и днес се препоръчва при стомашни разстройства и 

кръвотечения. Лечебния ефект се дължи на пектиновите и дъбилни вещества. За болните 

от белодробна туберкулоза дюлята е особено полезна , а пък печена се препоръчва като 

затягащо средство при диарии.  

     Слузестият извлек от дюлевите семена действа омекчаващо и противовъзпалително при 

гастрити, гастроентероколити, при бронхити, трахеити и кашлица. Външно същият извлек 

се прилага за компреси при възпаление на очите, за гаргара при ангина, за намазвания при 

изгаряния и кожни възпаления. 

   Отварата от нарязани плодове има диуретичен ефект при воднянка, препоръчва се и при 

сърдечни и бъбречни заболявания, при недостиг ха желязо в организма. Мъхът на 

плодовете се прилага от народната медицина като кръвоспиращо средство при порязване.  

 

 Съставки: В семенната обвивка се съдържа около 20% слузно вещество. Семената съ-

държат цианогенния гликозид амигдалин, малко дъбилни вещества и около 15% тлъсто 

масло. От семената чрез накисване във вода се получава слузен разтвор. Той се приготвя 

от цели семена със студена вода, за да се избегне извличането на амигдалина. 

 

 Разпространение:  Отглежда се из дворове и градини в цялата страна, предимно в 

предпланински и планински райони до 1400 м надморска височина, понякога и подивява. 

   Слузното вещество оказва омекчаващо, противовъзпалително и покриващо действие 

върху възпалените лигавици на дихателните пътища и храносмилателния тракт. 

 

   Семената на дюлята се използуват при остри възпаления на дихателните органи 

(ларингити, фарингити, трахеобронхити) и на стомашно-чревния канал (гастроентерити и 

др.). Използува се още при напукана кожа, при изгаряния. 
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Не изхвърляйте нищо от дюлята 

 

   Накисват се семена от дюля (1 чаена лъжичка на 100 см3 вода) и се оставят да престоят 

няколко часа, след което се прецеждат. Пие се по 50 см3 3 пъти дневно. 

 

   Отвара от плод - Четвърт дюлев плод се нарязва на малки парчета, без да се бели, като се 

отстранява семенната част. В емайлиран съд плодът се залива с две чаени чаши вряла вода 

и се оставя да ври  25 мин. Разтворът се прецежда и по желание се подслажда със захар 

или мед. Пие се по половин чаена чаша три пъти на ден преди хранене.  

 

   Слузест извлек - Семената се ползуват цели, в никакъв случай да не се счукват, защото 

тогава отделят отровен глюкозид.  

 

   Една чаена лъжичка дюлеви семена се заливат с една чаена чаша хладка вода и се 

оставят да киснат 4 часа в емайлиран съд. Полученият слузест извлек се прецежда и по 

желание се подслажда с една чаена лъжичка пчелен мед. Взема се по една супена лъжица 

четири,пет пъти дневно преди хранене. 

    Семките помагат при кашлица, листата понижават кръвното, а плодовете подмладяват 

кожатаДюлята е траен плод, който на хладно място може да се запази през цялата зима. 

      Запасете се с него,защото ще ви помогне при редица здравословни проблеми. Семките 

подпомагат отхрачването при бронхити и кашлици, облекчават язвата на стомаха. 

Използуват се изсушени.  

 

Приготвя се запарка от 1 чаена лъжичка семки, които се киснат около час в 300 мл вряла 

вода. Действието им се усилва, като се прибавят няколко сухи листа подбел и течността се 

вари, 10 минути. Замазане и компреси при възпаление на устните, афти, гингивити и др. 

инфекции в устата, се използува образуваната слуз след накисването на 1 чаена лъжичка 

семки в 100мл вода. От нея е добре да се пие по малко преди приемането на силни 

лекарства, тъй като намалява дразненето на стомаха.  

 

Гъста отвара от дюлеви листа или студен спиртен извлек от тях (накиснати листа в спирт 

за 8 часа) понижават кръвното налягане. От отварата може да се пият до 2 чаени чаши 

дневно, разделени на 4 приема, а от спиртния извлек - по 20-30 капки във вода 1-2пъти 

дневно, в зависимост от стойността на кръвното налягане. 

 

В народната медицина плодовете се използуват като запичащо средство-пресни или 

печени, приготвени на компот, желе, нектар. 
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Мъхът по плода действа кръвоспиращо. Прави се студена настойка (нарязаните на парчета 

кори на една средна дюля с мъха по тях се киснат няколко часа в 1 чаена чаша вода и се 

прецеждат) или запарка (същото количество кори се залива с вряла вода и престоява в нея 

1/2 до 1 час).Пият се при храчене на кръв маточни кървения 3 пъти дневно по 1 чаена 

чаша. 

 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Дяволска уста - Leonurus Cardiaca L. 
 

 

Дяволска уста 

Leonurus Cardiaca L. 

домашна коприва, тамянка, страхливче, 

наметливо биле 

Описание: 

Дяволската уста е многогодишно тревисто растение, 

високо 50-120 см, с право, четириръбесто, надлъжно 

набраздено, кухо и покрито с власинки стъбло. 

Листата са на дълги държки, голи и покрити с 

власинки. Листата отгоре са тъмнозелени, а отдолу – 

светлозелени. Цветовете са разположени в прешлени по няколко в пазвите на горните 

листа. Чашката е фуниевидна, с 5 твърди, закривени навън зъбчета. Плодът е сух, 

разпадлив на 4 тристенни орехчета. Растението цъфти през втората половина на лятото. 

 

Разпространение: 

Среща се из нивите, по тревистите места и покрай дворовете в цялата страна. 

 

Употребяема част: 

Използват се надземната част на растението. 

Лечебно действие и приложение: Регулира сърдечната дейност и менструацията. 

Разширява кръвоносните съдове, действа пикочогонно, понижава артериалното налягане, 

има противогърчов ефект. Това се дължи основно на леунорина. 
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Прилага се при: 

• функционални разстройства на централната нервна система, 

• при сърдечни неврози, начален стадий на хипертония, 

• леки форми на базедова болест, при климактерични смущения. 

• понижава артериалното наляга, поради което има благоприятен ефект при хипертония, 

сърдечно-съдова невроза, стенокардия, кардиосклероза, миокардиопатия, сърдечен порок, 

гръдна жаба 

• закъсняваща и болезнена менструация 

• анемия 

• Народната медицина го употребява и при безплодие, малария, умствена преумора, 

главоболие 

Билката се препоръчва като помощно средство при туберколоза, трудно уриниране, 

безплодие. 

 

Външно приложение: За налагане на лапи при рани и изгаряния. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

 

 

Еньовче - Galium verum L. 
 

 

Еньовче 

Galium verum L. 

Драгайка, Същинско еньовче, Истинско еньовче 

Описание: 

Видът не е защитен. С цел запазване на популациите 

при бране не трябва да се изскубват растения с 

корените и трябва да се оставят най-малко 1/3 от 

цъфтящите растения. 

  Многогодишно тревисто растение с изправени или 

приповдигащи се стъбла, високи от 30 до 120 cm. 
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Листата са с линейна форма, дълги то 15 до 25 mm, широки 0,5-2 mm, разположени по 8-12 

на брой в прешлени по стъблото, на върха с осилче, с подвит надолу ръб. 

 

Цветовете са събрани в дълги, гъсти, метличести съцветия. Венчето жълто, широко 2.5-3 

mm, с тръбеста основна части и разделена на 4 остри дяла горна част. Чашка липсва. 

 

Плодът е сухо орехче дълго 1.5 мм. Цъфти през месеците май - август. 

Местообитание:    Сухи тревисти места. Установен е в цялата страна. 

Значение: 

лечебно растение. 

 

Употребяема част: 

стрък от еньовче - Herba Galii veri. 

 

Време и начин на бране: 

по време на пълния цъфтеж на растението. Суши се на сянка навързана на китки от 30 

стръка. 

 

Лечебно действие и приложение: 

стръковете от еньовче имат диуретично, адстрингентно и противовъзпалително действие. 

Използва се при стомашно-чревни заболявания и др. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

 

Жаблек - Galega officinalis L. 
 

 

Лечебен жаблек 

Galega officinalis L. 

конски ребра 

 

Описание: 

Многогодишно тревисто растение, с голо, гладко, 0,5-



Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 174 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

1,5 м високо стъбло. Цветовете са синкавовиолетови, събрани в гроздовидни съцветия. 

Цъфти от май до август. 

 

Разпространение: 

Расте из влажни сенчести места, нарядко из цялата страна до 1300 м надморска височина. 

Употребяема част: 

Използват се цъфтящите надземни части. 

Лечебно действие: 

Снижава съдържанието на захар в кръвта, т. е. има подобно на инсулина действие. 

Диуретично, потогонно. Увеличава млечната секреция. 

Приложения: 

• при лечение на леки форми на диабет и за увеличение млякото на кърмачките 

• помощно средство при лечение на диабета с инсулин и други 

• внимателна употреба под лекарски контрол - може да доведе до покачване на 

артериалното налягане или да доведе до стомашно-чревни нарушения 

• Използва се за лечение на бъбреците и пикочния мехур 

• като потогенно средство при настинка и температура 

• при глисти 

• при увеличение на простатата. 

Външно приложение: 

В прясно състояние се прилага за разтриване при ужилване и ухапване от насекоми, за 

налагане на лапи при лишеи, като инсектицидно средство срещу мухи, бълхи, дървеници, 

молци. 

Вътрешно приложение: 

2 супени лъжици от билката се слагат в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие се по 100 мл преди 

ядене, 4 пъти дневно. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

Живовлек - plantago major L. 
 

Живовлек  

plantago major L. 

 

Описание: 



Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 175 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

Многогодишно тревисто растение с голо, безлистно цветоносно стъбло, високо 10-15 см, и 

листа събрани в приосновната розетка. Листата са с къси дръжки, ланцентни. Цветовете са 

дребни, белезникави. Цъфти през май и август. 

 

Разпространение: 

Расте из ливади и пасища по сухи тревисти и песъчливи места. Среща се из цялата страна. 

Употребяема част: 

Използват се листата, семената и пресният сок. 

Лечебно действие: 

Омекчаващо, ранозаздравяващо, противомикробно, слабително, противоязвено и 

диуретично. 

Приложения: 

• при бронхит и други възпаления на дихателните пътища 

• при храносмилателни разстройства 

• при гастрит с повишена киселинност на стомашния сок, язва, диспесия, ентероколити 

• при хроничен гастрит и ентерит 

• при някои кожни заболявания - младежки пъпки 

В народната медицина живовлякът намира широко приложение при стомашно-чревни 

заболявания, гастрити, колити, дори при злокачествен тумор на стомаха. Тя се препоръчва 

и при възпаление на пикочния мехур, възпаление на венците, гъбични заболявания, 

възпаления на очите. 

Начин на употреба: 

   Сиропът от живовлек е много добро средство протев кашлица в детска възраст. Приготвя 

се от сок на пресен ланцетовиден живовлек, смесен с равно количество мед и варен в 

продължение на 20 мин. (в добре затворена опаковка може да се съхранява дълго време. 

    При възпаления се приготвя запарка по следния начин: вземат се две супени лъжици 

живовляк и по една супена лъжица от следните билки: босилек, невен, лайка, глухарче и 

листа от касис и се запарват с чаша вряла вода. Запарката престоява 2-3 часа, прецежда се 

и се пие три пъти на ден по 50 мл топла. 

   При язви на стомаха с понижена киселинност се използва отвара от живовляк в чист вид 

– по една супена лъжица 3 пъти на ден или сок от билката. 

 Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Жълт Кантарион - Hypericum Perforatum 
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Жълт кантарион  

Hypericum Perforatum 

(звъника) 

 

Описание: 

Многогодишно тревисто растение, силно разклонено, 

голо, високо 30-100 см. Листата са срещуположни, 

без дръжки, овално елипсовидни, дълги 1-3 см. 

Цветовете са жълти, събрани на върха на стъблото в 

съцветие - метлица. Тичинките са много, сраснали в 

основата си в 3 снопчета. Плодът е тригнездна кутийка. Цъфти май - септември. 

 

Разпространение: 

Расте из цялата страна по тревисти места, из храсталаците и сечищата и из нивите. У нас 

се срещат около 22 вида жълт кантарион. 

 

Употребяема част: 

Надземната част се събира в началото или през времето на цъфтенето чрез отрязване на 

облистените стъбла с цветовете и пъпките на около 20см от върха. Не трябва да се събират 

прецъфтели стръкове. 

 

Лечебно действие: 

Разнообразни и много полезни свойства - противовъзпалително, противомикробно, 

адстрингентно, ранозаздравяващо и противоязвено действие, тонизиране на нервната 

система, подчертан кръвоспиращ ефект, подобряване на оросяването на сърдечния мускул, 

засилване на сърдечната дейност, леко повишаване на артериалното налягане, диуретичен 

ефект. 

 

Приложения: 

• възпалителни заболявания на храносмилателни органи 

• смущения в храносмилането - язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника 

• остри и хронични гастрити, ентероколити, парене, лошо храносмилане, диария 

• при изгаряния, замърсени гнойни и бавно зарастващи рани по кожата и лигавицата 

• при болни с депресия, възпаление на седалищния нерв, неврологични страдания, при 

изтощение след тежко боледуване. Билката подобрява общото състояние на болния, 

теглото се увеличава, напрежението, безсилието и страхът изчезват. Успокояващото 

действие се засилва при комбинирането й с хмел. 
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Начин на употреба 

Съществуват различни предписания за приготвяне на запарки и отвари от билката. 

Вътрешно тя се приема най-често като запарка, приготвена от една супена лъжица ситно 

счукана билка на 250 г вода. След като ври 10—15 минути, запарката се прецежда и след 

изстиване се изпива за 1 денонощие. 

За лечение на язвената болест у нас се използува и запарка от 1 супена лъжица билка на 1 л 

вода, която се пие вместо вода за 1 денонощие. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Жълт Равнец - Achillea Clypeolata L. 
 

 

Жълт Равнец 

Achillea Clypeolata L. 

Жълтия равнец е многогодишно сивовлакнесто тревисто 

растение. Стъблата високи 30-50 cm.  

 

Листата са последователно разположени, гъсто влакнести, в 

очертание продълговато линейни; средните стъблени листа 

веднъж перести с 3-5 mm широки, яйцевидни до ланцетни 

дялове.  

 

Цветните кошнички са яйцевидни, 3-4 mm дълги и 2-3 mm 

широки, събрани във връхни, сбити, сложни щитовидни 

съцветия. Цветовете са златистожълти.  

Цъфти през месеците от май до септември. 

Расте по варовити скалисти места навсякъде в България. 

Употребяема част за лечебни цели да стрък от жълт равнец и цветни кошнички от жълт равнец. 

Лечебно действие и приложение: билката има действие и приложение подобно на белия 

равнец. Използва се при хемороиди, кръвоизливи, стомашно - чревни атонии, нощно напикаване, 

бъбречни възпаления, амнорея, венцебол.  

Като продукт 

Жълт равнец - суха билка 

Може да се използва при: хемороиди, кръвоизливи, стомашно - чревни атонии, нощно 

напикаване, бъбречни възпаления, амнорея, венцебол. 
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Начин на приготвяне: 2 супени лъжици от билката киснат 10 минути в 500 грама вряла вода. 

Прецежда се и се пие 3 пъти на ден по 120 грама преди ядене. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

 

 

 

 

 

Зайча сянка - Asparagus officinalis 

 

 

Зайча сянка 

Asparagus officinalis 

(аспарагус) 

 

Описание: 

Многогодишно тревисто растение. Коренището е 

дебело, хоризонтално, светлобежово, от което излизат 

много шнуровидни корени. От коренището се 

развиват вертикални издънки, които носят спирално 

разположени едри люсповидни листа. 

 

Разпространение: 

Среща се като диворастящо растение из влажните, тревисти места и храсталаци на 

страната. Култивираните вариетети се използват като зеленчук. 

Употребяема част: 

За лечебни цели се използва коренището с корените, събрани през септември-ноември. 

Действие: 

Има диуретично действие, разширява кръвоносните съдове, снижава повишеното 

артериално налягане. Забавя сърдечната дейност, потиска обмяната на веществата, засилва 
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сърдечните съкращения. 

Приложения: 

• при отоци и задръжка на течности в организма 

• при хипертония и други заболявания на сърдечно-съдовата система 

• при бъбречнокаменна болест, трудно уриниране, заболявания на простата 

• при заболявания на черния дроб и далака 

• при увеличена простата 

Зайчата сянка се препоръчва още и при възпаление на червата, газове, виене на свят, 

припадъци, хистерия, отоци на краката, трудно уриниране, ускорено сърцебиене, подагра, 

ревматизъм, захарен диабет, импотенция, детски глисти. 

Външно приложение: 

Използва се за компреси при лунички на лицето, за налагане на лапи при гнойни пъпки и 

труднозарастващи рани, за бани при обрив. 

 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Змийско мляко - Chelidonium Majus L. 
 

 

Змийско мляко 

Chelidonium Majus L. 

брадавично цвете, желтеничава трева, желтеникав 

бурен, желтяниче, лишайче 

Описание: 

Многогодишно тревисто растение с оранжев млечен 

сок Стъблата са разклонени, 30-60 см високи. Листата 

са пересто наделени, отгоре зелени, отдолу 

сивозелени. Цветовете са жълти, събрани по 2-6 в 

съцветия с дълги дръжки. Венчето е четирилистно, а 

тичинките са многобройни. Плодът е 3-5 см дълга 

едногнездна шушулковидна кутийка. 

Цъфти през април - юни. 

Разпространение: 

Среща се из каменливи, влажни, сенчести места, из храсталаци и разредени гори в цялата 

страна. 

Употребяема част: 
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Използват се стръковете. Събира се цялата надземна част малко преди разцъфтяване. 

Действие: 

Билката притежава бактерицидни свойства. Пресният сок, както и отварата от билката 

задържат растежа на патогенните гъбички. Тя притежава спазмолитично, успокояващо, 

жлъчегонно, противовъзпалително действие. 

Приложения: 

• за лечение на чернодробни болести - жълтеница, жлъчнокаменна болест 

• за лечение на гастрит, колит и други 

• при бъбречни заболявания и отоци, при лошо храносмилане, хемороиди 

• при високо артериално налягане, за регулиране на менструационния цикъл 

• при скрофули, глисти и при някои кожни болести - брадавици и др. 

• във вид на маслен или воден извлек билката намира приложение в стоматологичната 

практика за лечение на язвен и афтозен стоматит и пиорея; в гинекологията - за лечение на 

ерозии на шийката на матката и трихомонаден колпит 

• В дерматологията змийското мляко се използува за лечение на брадавици, мазоли, 

лишеи, екземи, рак на кожата  външно под форма на унгвенти и със свеж сок от 

растението, като всекидневно трикратно се третират поразените участъци. В отвара от 

растението са къпели децата при различни кожни заболявания. 

Змийското мляко се прилага за лечение на псориазис под форма на горещи вани, унгвенти 

(с равни части свинска мас) и спиртни разтвори (20%) вътрешно. 

В експерименти върху животни екстракт от змийско мляко при местно приложение оказва 

известно противотуморно действие. 

Народната медицина препоръчва дрогата и при подагра, при отоци като диуретично 

средство, при малария, за регулиране на менструацията, при кожна туберкулоза, коремен 

тиф, импетиго, псориазис, а млечният сок - за премахване на брадавици. 

Външно приложение: 

Препоръчва се при туберколоза на кожата, при брадавици и пигментни петна, за къпане в 

отвара; при рани и язви (мазане с млечния сок, бани или налагане с отвара от билката). 

Пресен сок, смесен със свинска мас и дъвка (1:10:1) се прилага за мазане при рак на 

кожата, псориазис, импетиго. 

Вътрешно приложение: 

1 супена лъжица от билката се залива с 400 мл вряла вода. След изстиване се прецежда и 

се пие по 1 супена лъжица 15 минути преди ядене, 4 пъти дневно. 

Даните са взети от каталог на билките в България 
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Здравец - Geranium Macrrorhizium L. 
 

 

Здравец 

Geranium Macrrorhizium L. 

 

Здравеца е род растения, състоящ се от 422 вида 

едногодишни, двугодишни и целогодишни растения, 

които виреят в умерения пояс и в планините на 

тропиците, но най-вече в източното 

Средиземноморие. 

 

По-известните видове култивиран здравец са: 

* Блатен здравец (Geranium palustre) 

* Бохемски здравец (Geranium bohemicum) 

* Едростълбчест здравец (Geranium macrostyllum) 

Описание: 

Многогодишно тревисто растение с характерна приятна миризма и силно развито 

хоризонтално коренище. Стъблата са 15-40 сантиметра високи, покрити с жлезисти 

власинки. Цветовете са виолетовочервени или розови. Цъфти през юни-юли. 

Разпространение: 

Расте по влажни, сенчести, тревисти, каменисти места в предпланините и планините от 

300 до 2500 метра надморска височина. 

Употребяема част: 

Използват се стръковете събрани по време на цъфтеж. 

 

Действие: 

Капиляроукрепващо, противовъзпалително, хипотензивно. Понижава артериалното 

налягане у хипертоници и тонизира капилярите и вените. 

Приложения: 

листа: лечебно средство при хипертония -  понижават нивото на кръвната захар при 

диабетици, коренище: кръвоспиращо, противовъзпалително и запичащо средство, 

коренище: при кръвоизливи от венците, хемороиди, при кожни заболявания. 

Даните са взети от каталог на билките в България 
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Иглика - Fl. Primulae /качамачка/ 

 

 

Иглика 

Fl. Primulae 

 

Описание: 

Многогодишно тревисто растение с тъпо, едро 

назъбени листа с продълговато яйцевидна форма. 

Коренището е право или извито, сивокафяво, дълго 

около 10 см и дебело около 5 мм. От всичките му 

страни излизат многобройни, дълги до 12 см и дебели 

около 1 мм белезникави коренчета. 

 

Повърхността на листата е набръчкана. Цветоносния стрък е цилиндричен, безлистен, на 

върха завършва с няколко едри цвята, събрани в съцветие. Цъфти рано през пролетта - от 

март до юни. 

Разпространение: 

Из храсталаците, горите и ливадите по всички предпланински и планински райони на 

страната може да бъде срещната игликата. 

Употребяема част: 

Използват се коренището и корените, цветовете и листата. Коренището с корените се 

събира преди цъфтеж - през април, и след узряване на семената, когато листата са 

започнали да жълтеят - през юни. Цветовете се събират през март-юни. Листата се събират 

през март-май, по време на цъфтеж. 

Лечебно действие: 

Корените притежават отхрачващо действие. Имат известно потогонно и диуретично 

действие. Засилват стомашната секреция. Върху нервната система действат успокоително. 

Лечебният ефект се дължи на съдържащите се в растението сапонини, етерично масло, 

гликозиди и естери на салициловата киселина. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Конски кестен - Aesculus hippocastanum L. 



Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 183 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

 

 

Конски кестен 

Aesculus hippocastanum L. 

 

Описание: 

Високо дърво с конусовидна корана. 

Стъблото е покрито със сивокафява кора. 

Листата са срещуположни, сложни. 

Цветовете са събрани в едри, изправени 

нагоре гроздовидни съцветия. Плодът е 

сферична, зелена, покрита с бодли кутийка. 

Цъфти през април-май. Плодовете узряват 

през септември-октомври. 

 

Разпространение: 

У нас се среща като диворастящ вид в Преславския балкан, на 380-500 м надморска 

височина. Дървото е защитен растителен вид. Като декоративно дърво присъства 

навсякъде у нас в паркове и градини. 

 

Употребяема част: 

Използват се кората на по-млади стъбла и клони и семената. 

 

Лечебно действие: 

Венотонично, противовъзпалително, капиляроукрепващо и обезболяващо действие. 

Намалява увеличената склонност към кръвосъсирване и образуване на съсиреци - тромби. 

 

Приложения: 

 - за лечение на хемороиди, разширени вени, тромбофлебити и други 

 - Доказано е, че екстракт от конски кестен понижава холестероловото съдържание в 

кръвта и оказва благоприятно влияние при атеросклероза 

 - при смилателни смущения, подагра, ревматизъм, ишиас и други 

 - В българската народна медицина семената на дивия кестен се използват при бронхит, 

кашлица, подагра. 

 

Външно приложение: Настойка от ситно нарязани семена, киснати 15 дни в силна ракия 

(1:10) се прилага за мазане при ревматизъм, флебит, хемороиди. Счукани пресни листа се 
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използват за компреси при разширени вени и язви. 

Екстрактът влиза в състава на кремове против слънчево изгаряне. Спуканите и накиснати в 

ракия плодове (2:10) се прилагат за разтриване при ревматизъм, ишиас. Екстрактът се 

прилага външно за бани при невралгии, мускулни болки и др. Добри резултати се 

съобщават за употребата му при хипертрофия на простатата и варикоцеле. Клинично е 

доказан благоприятният ефект на гъстия екстракт от дрогата при синуити. 

Дивият кестен влиза в състава на много фармацевтични препарати с противоварикозно и 

противохемороидно действие. 

От семената (ситно нарязани) се приготвя запарка от 1 кафена лъжичка дрога и 300 см3 

вряща вода. След киснене 2 часа запарката се прецежда и се пие по 1 винена чаша 3 пъти 

на ден. От листата и корите се приготвя отвара — 1 супена лъжица листа или 1 чаена 

лъжица кори се варят 10 мин с 300 г вода. Пие се по 1 винена чаша 3 пъти дневно                                             

Даните са взети от каталог на билките в България 

КОКИЧЕ   

 

         Обикновеното кокиче (Galanthus nivalis) е най-известният представител на 

малък род от около 20 вида от семейство Кокичеви (Amaryllidaceae), които са измежду 

първите цъфтящи цветя през пролетта. Многогодишно тревисто растение, със стъбла 

високи до около 20 см. Листата са плоски, продълговати, около 15 см дълги и 1,5 см 

широки. Цветовете са бели, единични, съставени от 6 венчелистчета, вътрешните са 

двойно по-малки, срастнали със зелено петно на върха. Цъфти от януари до април. 

Разпространено е в Централна Европа и на Балканския полуостров. Обитава храсталаци, 

гори и поляни до около 1800 м н.в. 

Кокичетата са първите предвестници на пролетта. За съдова култура се препоръчва 

сортът Galanthus elwesii (висок 15 – 20 см) с широки сивозелени листа и цветове с размер 

4 – 5 см. Обикновеното кокиче Galanthus nivalis, високо 10 – 15 см, цъфти малко по-късно. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/Galanthus_elwesii
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Период на цъфтене: Galanthus elwesii през февруари, Galanthus nivalis в края на февруари – 

началото на март. 

         Кокичето е цвете, типично за европейските географски ширини. Именно тук са 

познати и повечето му лечебни свойства. Наричат кокичето Цветето на надеждата, защото 

носи обещанието за край на зимата и начало на пролетта. 

        Някои от първите данни за лечебните свойства на кокичето идват от руски 

фармаколог, посетил България през 50-те години на XX век. Тогава той забелязал, че 

жените лекуват деца, болни от полиомиелит, с отвара, приготвена от цветовете на 

кокичето. Фармакологът забелязал, че децата се излекуват напълно, без следи от парализа, 

типична за полиомиелита дори след оздравяване. 

        Днес се знае, че кокичето помага при различни неврологични заболявания и 

лечебните му свойства могат да се използват при болести като невралгия, Лаймска 

болест,  Алцхаймер и други. 

      Кои части на кокичето се използват? 

      Ако искате да си приготвите домашна отвара от кокиче, най-добре да използвате само листата 

и цветовете. Избягвайте да използвате корените, тъй като са токсични и могат да крият рискове за 

живота и здравето, ако не сте добре информирани как да ги използвате. 

      Винаги, преди да използвате кокичето за приготвяне на отвара, го измийте добре и оставете за 

кратко да се отцеди водата. 

      По нашите ширини най-популярна е т.нат. кокичева ракия или просто ракия с кокичета, която в 

различна концентрация може да се използва за лечение на различни заболявания. Вижте как да 

приготвите кокичевата ракия и как да я прилагате. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

http://rozali.com/t/kokiche.html
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Коприва - Urtica Dioica 
 

 

Коприва 

Urtica Dioica 

 

Копривата принадлежи към най-добрите 

лечебни растения, които имаме. 

Копривата е полезна като се започне от 

корена и се мине към стъблото и листата, та 

чак до цветовете. 

 

Лечебно действие и приложение: 

Листата притежават кръвоспиращо, 

диуретично, противоревматично действие; влияят благотворно върху обмяната на 

веществата, намаляват кръвната захар. Това действие се дължи на витамините, солите на 

желязото и други съединения. 

 

Прилага се при вътрешни кръвоизливи (маточни, бъбречни, чернодробни) и като усилващо 

средство. 

 

При екземи при деца, чай от коприва помага много. Екземите в повечето случаи имат 

вътрешен причинител и те трябва да се лекуват отвътре с кръвопречистващи билки. 

 

Копривата е най-доброто кръвопречиставщо и кровообразуващо лечебно растение. И 
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понеже тя влияе върху панкреатичната жлеза, намалява съдържанието на захар в кръвта. 

 

Бани на цялото тяло с коприва помагат при ишиас. 

Благодарение на своите кръвообразуващи ензими, тя помага при малокръвие, анемия и 

други тежки заболявания на кръвта. 

Пясък в бъбреците и пикочния мехур се повлиява от коприва. 

 

В българската народна медицина копривата се използва при ревматизъм, ускорено 

сърцебиене, виене на свят, главоболие, епилепсия, хистерия, кашлица, задух, водянка, 

жълтеница, при копривна треска, захарен диабет. 

 

Външно приложение: 

Прясна коприва се препоръчва за парене при ревматизъм и ставни болки, за бани при 

кожни обриви, за налагане на лапи при възпалени лимфни жлези, при подсичане, 

нараняване, отоци. 

Пресни листа, киснати 20 дни в маслиново масло (1:10) се употребяват за мазане на рани, 

изгаряния, натъртвания. 

Отвара от корените с оцет и вода (1:10:5) и варени 5 минути, се използва за фрикции 

против пърхот и за растеж на косата. 

 

Вътрешно приложение: 

2 суп.л. листа се слагат в 500 мл вода. Ври 5 мин. Пие се по 100 мл преди ядене, 4 пъти 

дневно. 

Семената заедно с връхните части се препоръчват при захарен диабет (2 суп.л. в 1 кофичка 

кисело мляко, изяжда се на три пъти след ядене). 

За усилване на сърдечния мускул се прилагат корените (по 1 суп.л. корени от коприва и 

кръвен здравец се слагат в 600 мл вода; ври 10 минути; изпива се на 4 пъти през деня 

преди ядене; добавя се и мед) 

Копър - Anethum graveolens 

 
Копър 

Anethum graveolens 

 

Описание: 

Едногодишно растение с набраздено кухо 

стъбло.Цветовете са жълти. Плодовете са 3-
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5 мм дълги, яйцевидни, двесеменни. Цъфти през юли - август. 

 

Разпространение: 

Расте като диворастящо само в южната част на Черноморското крайбрежие и край 

р.Дунав. Отглежда се в цялата страна. 

Употребяема част: 

За лечебни цели се използват зрелите плодове и цялата цъфтяща надземна част в свежо 

състояние. 

Лечебно действие: 

Газогонно, потискащо централната нервна система. Действа успокояващо до сънотворно. 

Лечебният ефект на копъра се дължи основно на съдържащото се в него етерично масло. 

Установена е и спазмолитична активност, пикочогонно и противоглистно действие. 

Надземната част на растението има антибактериално действие, повишава 

съпротивителните сили на организма срещу заболявания, увеличава апетита. 

Приложения: 

• при деца с ленив стомах, безапетитие, запек с колики, задръжка на газове 

• стимулира храносмилането, подобрява апетита, премахва коликите 

• отхрачващо средство при бронхити и коклюш 

• при хронична коронарна недостатъчност, като профилактично средство срещу пристъпи 

на стенокардия, както и при спазми на гладката мускулатура на органите в коремната 

кухина. 

• Употребява се и като нервоуспокояващо средство, особено при кърмачета. 

• В българската народна медицина плодът се използва при безсъние, стомашни болки, 

болести на жлъчката и далака, хълцане, за повишаване количеството на млякото у 

кърмачките, при кашлица. 

• Плодът се употребява още при главоболие, като средство, укрепващо кръвоносните 

съдове, при камъни в бъбреците и пикочния мехур, при болезнено уриниране, газове и 

повишено кръвно налягане (настойка от стръковете). 

Котешка стъпка - Clinopodium Vulgare L. 
 

 

Котешка стъпка 

Clinopodium Vulgare L. 

черновръх 

Описание: Котешката стъпка е едногодишно 

растение с масленозелено стъбло, високо от 15 до 40 
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см. 

Листата му приличат на чемширените, само че са по-големи. 

Цветът представлява наредени в кръг килийки, които приличат на отпечатък от котешка 

стъпка, откъдето идва и името на билката, подчертава известният билкар Васил 

Чардаклиев. 

Разпространена е из цялата страна, особено в полите на Стара планина, Средна гора и 

Родопите. 

Съдържа вещество с успокояващо действие, стимулира силно регенеративните процеси на 

човешкия и животинския организъм, отразява се благоприятно на кръвоносната система, 

усилва съпротивителните сили. 

Препоръчва се при: 

гинекологични заболявания, миома на матката, мастопатия на млечната жлеза, простати, 

бъбречнокаменна болест, отразява се добре на кръвоносната система, изчиства 

артериалните плаки и смущения в кръвоносната система, при високо кръвно налягане, 

стимулира регенеративните процеси на човешкия организъм, при ракови образувания, при 

гастрит, кожни заболявания, бемки, брадавици, екземи, пърхут и др. 

Усилва съпротивителните сили, при нощно напикаване у деца, има антидиабетично 

действие. 

Внимание! Да не се употребява при прединфарктно състояние, клапни процеси на 

сърцето, от бременни, кърмачки и деца под 8 години. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

 

 

 

Кукуряк - Helleborus Оdorus L. 
 

 

Кукуряк 

Helleborus Оdorus L. 
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Описание: 

Многогодишно тревисто растение с хоризонтално, пълзящо, разклонено, чернокафяво 

коренище. Стъблата са изправени, до 40 см високи. Приосновният лист е с дълга дръжка, 

длановидно нарязан, със 7—16 яйцевидно ланцетни, остро назъбени дяла. Стъбловите 

листа са по-дребни, приседнали. Цветовете са жълтозелени, 5—7 см в диаметър, увиснали. 

Околоцветникът е петлистен, нектарниците са 8—12, много по-къси от околоцветните 

листчета. Тичинките са многобройни. Плодът е сборен, съставен от няколко многосеменни 

мехунки. Цъфти рано през пролетта от февруари до май. 

Разпространение: 

Расте в гори, из храсталаци и по поляни в предпланините и планините до 1500 м 

надморска височина в много райони на страната. Използва се коренището с корените 

(Rhizoma et Radix Hellebori). 

Съставки: 

Съдържа буфадиенолидови гликозиди с кардиотонично действие, производни на агликона 

хелебригенин. Освен това в дрогата се съдържат стероидни сапонини, тлъсто масло със 

слабително действие и др. 

Кукурякът притежава сърдечно засилващо действие, дължащо се на съдържащите се в него 

сърдечно активни гликозиди. Освен това той има диуретично действие, успокоява 

нервната система, стимулира перисталтиката на червата и има очистително действие. 

 

В българската народна медицина е известна употребата на кукуряка още при плеврит, 

хемороиди, кашлица, нервни заболявания. Външно се прилага при косопад, против пърхут, 

за стимулиране растежа на косата, за укрепване на косъма и др. 

Начин на употреба: 

прави се запарка от 1/2 чаена лъжичка ситно счукана дрога и 300 см3 вряща вода. Пие се 

по 1 ракиена чашка 3 пъти дневно. 

 

Забележка. Кукурякът е отровно растение и употребата му трябва да става под лекарски 

контрол! 

                                         КЪКЛИЦА 
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      Описание: Къклицата е едногодишно тревисто растение с вретеновиден, тънък, слабо 

разклонен корен. Тя има право, разклонено към върха, покрито със сивкави власинки стъбло, 

достигащо на височина 0,3-1 м.  

         Листата на къклицата са приседнали, срещуположни, влакнести, линейни до линейно-

ланцетни, заострени на върха, достигащи на дължина 10 см и на ширина 1 см. Цветовете на 

къклицата са виолетови, сравнително едри, разположени поединично на дълги дръжки на върха 

на стъблото.  

         Чашката е 5-делна, звънчевидна, тръбеста, срастнала, грубо влакнеста, в горната си част със 

заострени зъбци, с по-къси от чашките тъмно-виолетови до розово-червени венчелистчета и 10 

тичинки. Плодът на къклицата е разпукваща се на 5 дяла едногнездна кутийка с бъбрековидни 

семена. 

      Цъфти май-август 

      Употреба: Използва се надземната част и семената. 

       Стръковете се берат по време на цъфтежа през май-юли. Сушат се на сянка или в сушилня при 

температура до 400С. Изсушената билка е сиво-зелена, без мирис и с горчив вкус. 

     Семената се събират преди плодовете да са започнали да се разпукват. Сушат се на сянка или в 

сушилня при температура до 400С. 

Съдържание на елементи: Химическият състав на надземната част все още не е уточнен. 

    Семената съдържат отровния гитагинглюкозид, гитарин, гитагенин, неуточнена аминокиселина, 

значително количество нишесте, захари, тлъсто масло и др. 

Действие: против хемороиди, при циреи,антибактериални свойства, при глисти и тения, при 

диария,при болки в стомаха и червата,  против мравки, бълхи, молци 

Даните са взети от каталог на билките в България 
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Къпина - Robus Fruticosus 
 

 

Къпина  

Rubus Fruticosus 

Описание: 

Бодливи, храсталовидни растения с дълги 

полегати или катерливи стъбла и добре 

развити коренища. Цветовете са бели, 

събрани в гроздовидни съцветия. Чашката е 

петделна. Плодът е сборен, състои се от 

голям брой месести костилкови плодчета. 

Вкусът му е възкисел и с приятна миризма. 

Цъфти от май до август.  

Разпространение: 
Расте из горите, храсталаците, поляните, по 

предпланински и планински склонове на 

цялата страна.  

Употребяема част: 
За лечебни цели се използват листата и корените. Листата се събират през лятото, а 

корените от септември до ноември.  

Лечебно действие: 

Запичащо, кръвоспиращо, противовъзпалително, фитонцидно  и др.  

Приложения: 
• листа и корени - при диария, гастрит, обилна менструация, бяло течение, леки форми на 

захарен диабет, разширени вени 

• външно листата - възпаление на лигавицата на устата, кървене на венците, хемороиди  

• плодовете - при простуда 

• В българската народна медицина листата се използват при кръвохрачене, продължителна 

и силна менструация, водянка, колит.  

Външно приложение: Извлек от листата се дава за гаргара при възпаление на гърлото и за 

жабурене при зъбобол. Корените се прилагат за бани при разширени вени.  

Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от листата се слагат в 500 мл вода. Ври 5 мин. 

Пие се по 1 винена чаша преди ядене, 4 пъти дневно. От корените 1 суп.л. се поставя в 

същото количество вода. Ври 10 мин. Пие се по същия начин. 

Използва се запарка или отвара от листата или плодовете, която се приготвя от 6—10 г 

листа или 15—20 г плод на 500 см3 вряща вода. Предпочита се отварата от листата. Тя 

може да бъде използувана и за гаргара. 
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 Лайка - Matricaria Chamomilla 
 

 

Лайка 

Matricaria recutita 

Описание: 

Едногодишно тревисто растение. Стъблото 

е изправено, високо до 50 см. Цялото 

растение и особено цветните кошнички 

имат характерна приятна миризма и остър, 

възгорчив вкус. Цъфти от май до август. 

Разпространение: 

Расте по ливади, поляни, пасища, около 

населени места из цялата страна. 

 

Употребяема част: 

За лечебна цел се използват цветните кошнички. Брането се извършва ръчно или със 

специални гребени. Цветовете се откъсват с дръжка, не по-дълга от 3 см. 

Лечебно действие: 

Противовъзпалително, антисептично, болкоуспокояващо, спазмолитично, 

ранозаздравяващо, успокояващо, потогонно и други действия. Доказано е стимулиращото 

действие на етеричното масло върху централната нервна система. 

Приложения: 

• при възпаление на храносмилателната система 

• при простудни заболявания на горните дихателни пътища като успокояващо средство 

• при възпаление на лигавицата на устата, венците, гърлото, при зъбобол 

• при гастрити, ентерити, колити, при язва на стомаха и дванадесетопръстника 

• външни промивки при конюнктивит, хемороиди, мокрещи екземи, потене на краката 

• външни промивки при болезнени и трудно заздравяващи рани 

• инхалация при грип, фарингити, ларингити 

• при болезнена менструация, при смущение на съня 

• В българската народна медицина се употребява при възпаление на бъбреците и пикочния 

мехур, безсъние, главоболие, жълтеница, газове, подагра, ревматизъм, епилепсия, 

хемороиди, хистерия, трудно уриниране и уриниране на кръв, гъбички в устата, задух, 

жълтеница, болезнена менструация. 
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Като противовъзпалително и болкоуспокояващо средство лайката се използува вътрешно и 

външно при голям брой заболявания: възпаления на храносмилателната система — на 

лигавицата на устата, венците, гърлото, при зъбобол, гастрити, ентерити, колити (с болки и 

колики), при язва на стомаха и дванадесетопръстника. 

Външно се прилага под формата на промивки при възпаления на конюнктивите, при 

хемороиди, болезнени и трудно заздравяващи рани, мокрещи екземи, при потене на 

краката и др. Под формата на инхалации се предписва при грип, фарингити, ларингити и 

др. 

Като успокояващо средство лайката намира приложение при болезнена менструация и при 

смущения на съня . Лайката се използува в козметиката за освежаване на кожата и за 

поддържане цвета на русите коси. 

 

 

 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

 

Лепка - Galium aparine L. 
 

 

Лепка 

Galium aparine L. 

гергевка, обикновено еньовче, свитата, торица 

 

Разпространение. Из храсталаците, край пътищата и 

оградите, в градiннте и посевите, често из цялата страна. 

 

Описание. Едногодишно тревисто растение с грапава, 

лежащо или катерливо крилато, 

четириръбесто стъбло; дълго до 1,5 м. .листата са 

разположени по 6-9 в прешлени тясно 



Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 195 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

епилично ланцетни, по края с шипчета.  

 

Цветовете са дребни, бели, събрани в полусенници, с 4-листно, сраснало в 

основата венче, и 4 тичинки, без чашка.  

Плодът е сух и бодлив, почти сферичен, разпадлив. 

Използваема част. Надземната част, брана през време на цъфтежа - май-юни. Суши се на 

сянка или в сушилня при t до 50С. Изсушената билка е със зелен цвят, без мирис и с 

горчив вкус.  

Химичен състав. Съдържа гликозида асперулозид, галопа и лимонена киселина, 

сапонини, танипи, червено багрило, 

витамин С и др. 

Лечебно действие и приложение. Билката притежава противомикробно и пикочогонно 

действие. Употребява се при 

пясък и камъни в бъбреците и мехура. Препоръчва се още при чернодробни страдания, 

вода в коремната област, 

ревматизъм, гуша, скорбут, диария, плеврит,епилепсия, циреи, стомашни и чревни болки.  

Пресният сок от растението се прилага против епилепсия и кожен рюс, а смесен със 

свинска мас (1:10) - за мазане при скрофули, лишеи, кожен рак, циреи, кожни изриви.  

Стритата изсушена билка се използува за посипване при рани и циреи. 

Начин на употреба. 2 супени лъжици от билката се заливат с 400 мл вряла вода и се 

оставят да киснат 1 час. Запарката се 

пие по 1 вииена чаша преди ядене 4 пъти дневно 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

Липа - Tilia Cordata Mill. 
 

 

 
. 

Описание: 
Високи дървета, разклонени с гъста корона. Листата са 

последователни с неправилна сърцевидна форма. 

Цветовете са събрани в полусенник. Съцветията на 

дребнолистната и среднолистната липа са дребни, 

обикновено са 5-7, дори до 15 цветчета, а на 
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едролистната 2-5 едри цветчета. Дребнолистната липа цъфти най-късно към средата на 

лятото - след едролистната и сребролистната. 

Разпространение: 

Сребролистната липа е най-широко разпространена у нас. Останалите два вида са 

разпространени по-рядко в горите, по каменистите склонове на предпланините и 

планините. Отглеждат се и като декоративни дървета.  

Употребяема част: 
Използват се съцветията с и без присъцветниците, събрани по време на цъфтене.  

Лечебно действие: 

Силно потогенно и пикочогенно действие, противоспазматично, тонизиращо, 

противомикробно. Лечебният ефект на билката се дължи на съдържащите се в нея 

етерично масло, дъбилни и слузни вещества. 

Приложения: 
• чай: при остри катари на горните дихателни пътища. Прилага се като отхрачващо 

средство при болести на дихателните пътища (бронхити, пневмонии, катари, ангини), при 

температурни състояния, ревматични болки, неврити 

• чай: ларингити, трахеобронхити 

• леко диуретично средство, заболявания на пикочните пътища  

• запарка и отвара: външно за гаргара при заболявания на гърлото и устната кухина  

• отвара: външно при изгаряния, кожни обриви, ставни болки, възпалени хемороидални 

възли 

• В българската народна медицина цветът на липата се използва при кожни обриви, шарка, 

стомашни болки, диарии, виене на свят, главоболие, епилепсия, хистерия, присипнал глас, 

за изпотяване при настинка.  

Външно приложение: За бани като нервоуспокоително средство; сварена в оцет - против 

косопад; за гаргара при гърлобол; за налагане на лапи при ревматични болки и натъртване. 

За външна употреба се приготвя отвара от 100 г липов цвят и 2 л вода. 

За гаргара се приготвя отвара от 20 г липов цвят на 250 г вряща вода, като в топлата отвара 

може да се прибави и 1 чаена лъжичка сода бикарбонат. 

Вътрешно приложение: 2 с.л. от билката се заливат с 500 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие 

се вместо вода преди ядене по 100 мл. 

Приготвя се запарка от 1 супена лъжица ситно нарязан липов цвят на 250 г вряща вода. 

След около 20 мин запарката се прецежда и се пие гореща. 

Външно приложение: Използва се за гаргара при лош дъх в устата, за налагане на лапи 

при циреи и рани, за промивки при бяло течение, за бани при хемороиди, кожни обриви, 

потене на краката, при безсъние. 

Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се залива с 200 мл вряла вода. Кисне 30 минути 

и се изпива наведнъж (може и подсладено с мед). Запарката се прави 3 пъти дневно и се 

пие 15 минути преди ядене. 

 

Имайте предвид, че хамазуленът, на който се дължи противовъзпалителното действие на 

билката, при престояване във воден разтвор бързо се разлага. 
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Най-добре е да се използува извлек, получен на студено (10 чаени лъжички билка се 

залива с 500 г студена вода. След 8 часа се прецежда и се изпива за 1—2 дни.). Може да се 

използува и запарка за вътрешно и външно приложение — 2—3 супени лъжици билка се 

залива с 250 г вряща вода и престоява в затворен съд 1 час. Чаят се изпива на два пъти. 
Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

Лопен - Verbascum phlomoides L. 
 

 

Лопен  

Verbascum phlomoides L. 

Двегодишни мъхесто влакнести тревисти растения. През първата година 

образуват само листната розетка, а през втората право, неразклонено, до 

1,5 м високо стъбло с последователни листа.  

 

При  стъбловите листа са приседнали, полустъблообхващащи, а при  

листната петура продължава надолу по стъблото и под мястото на прикрепване, като е 

сраснала с него и затова стъблото изглежда крилато.  

Цветовете са жълти, събрани на върха на стъблото в многоцветни силно удължени 

класовидно гроздовидни съцветия. 

 

  Прицветниците  са 1 — 1,5 см дълги. Чашката и венчето са дълбоко петделни.  

 Дяловете на чашката са ланцетни и на върха изведнъж стеснени в осил, а при  върха 

заострени. но без осил. Тичинките са 5, сраснали за венчето. Дръжките на горните 3 по-

къси тичинки са покрити с белезникави власинки. Плодът е многосеменна кутийка. 

Цъфтят юни—август. 

Използва се венчето с прикрепените към него тичинки без чашката (Flores Verbasci). 

Съставки: Съдържа до 2% слузни вещества, около 20% захари, сапонини, иродоида 

аукубин, флаваноновия гликозид хесперидин (хесперитин-7-рутинозид), каротеноидните 

багрила (3-каротен и α-кроцетин, следи от етерично масло и кумарини. 

 

Срещат се по сухи тревисти места, песъчливи и каменливи склонове, из редки храсталаци, 

по необработваеми площи, край пътища и огради в цялата страна. 
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Лопенът има омекчаващо, противовъзпалително и отхрачващо действие, дължащо се на 

съдържащите се в него сапонини и слузно вещество. 

 

В народната медицина се употребява при заболявания на дихателната система: бронхит с 

обилна бронхиална секреция, бронхиална астма, коклюш, остър катар на горните 

дихателни пътища с пресипнал глас и др. Използва се още при възпалителни заболявания 

на стомашно-чревния тракт, диария, чернодробно-жлъчни заболявания. Под формата на 

запарка понякога се прилага като външно омекчаващо и противовъзпалително средство за 

гаргара и плакнене на устата и гърлото и за бани при скрофулоза. Дрогата от лопен влиза в 

състава на гръдни чаеве. 

 

        Луличка - Linaria Vulgaris L. 

 
Луличка 

Linaria Vulgaris L. 

Описание. Многогодишно тревисто растение с право, 

гъсто облистено стъбло, високо 30–100 см (прил. 17). 

Листата са последователни, приседнали, ланцетно 

линейни, заострени, 2–6 см дълги и 2–10 мм широки. 

Цветовете са събрани във връхни дълги гроздовидни 

съцветия. Венчето е жълто, двуустно, с оранжево петно на 

изпъкналата част на долната устна и с дълга заострена 

шпора. Тичинките са 4, от които две са по-дълги. Плодът е 

яйцевидна до продълговата кутийка. Семената са дисковидни с широко ципесто крило. 

Цъфти от юни до септември. 

 

Разпространение. Разпространено е по тревисти места, край пътищата и като плевел в 

орниците из цялата страна. 

 

Употребяема част. Използуват се цъфтящите облистени надземни части (Herba Linariae), 

отрязани на около 30 см от върха. 

 

Химичен състав. Съдържа алкалоида пеганин с възбуждащо действие върху гладката 

мускулатура и жлъчегонно действие. изолирани са и флавоновите гликозиди линарин 

(гликозид на акацетина), неолинарин и пектолинарин. Установени са освен това 

фитостерол, аскорбинова киселина и други органични киселини. 
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Действие. Има очистително, диуретично, жлъчегонно и болкоуспокояващо действие. 

 

Приложение. Билката се прилага при лениви черва като очистително, при нощно 

напикаване у децата, болезнено уриниране, възпаление на простатата жлеза, главоболие, 

жълтеница и др.  

Външно се използува при циреи, хемороиди, възпаление на конюнктивите, ухапване от 

нас 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

                                                                     ЛЮТИЧЕ  

 

               Описание Обикновеното лютиче има аналгетично и противодиарично действие. Помага 

при дерматологични поражения. Растението има седативен ефект. Помага при лечене на ишиас и 

ревматизъм. Премахва мазоли и брадавици. То е противоглистно средтство. Обикновеното 

лютиче има способността да извлича влагата от тялото и помага за пробиване на абсцеси и за 

извеждане на гнойта от тялото. 

                                                                           

        Употребява се в народната медицина. Билката съдържа токсично вещество и може да бъде 

отровна. Симптомите на отравяне са прилошаване, повръщане, болки в корема.  

        При предозиране спада кръвното налягане и възникват гърчове. Първа помощ: промийте 

стомаха със сусамово масло и дайте на пострадалия диуретичен препарат. 

   Обикновено лютиче  

       Обикновеното лютиче (Ranunculus acris) е вид многогодишно тревисто растение от семейство 

Лютикови. Стъблото му е право и разклонено, на всочина достига от 30 до 100см. На върха на 

всяко разклонение се намират жълти цветове с диаметър около 25 mm.  Листата са дланевидни, 

изрязани повече от половината и разположени на дръжки. Долните стъблени листа са петоъгълни с 

3–5 дълбоки почти ромбични дяла, които са нарязани и остро назъбени. Горните листа са 

http://pharmacy-bg.com/zabolyavaniya-a-ya/ishias/
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приседнали, те са почти до основата си, изрязани на линейни делчета, почти 

целокрайни.  Цветовете са многобройни, лъскави и златистожълти. При лютичето околоцветикът е 

диференциран на чашка и венче.  Чашелистчетата са 5 и в основата с имат некратни 

ямки.  Тичинките са многобройни, разположени спирално върху цветно легло, което е примитивен 

белег. Плодниците са многобройни, но са разположени концентрично. Сборният плод се състои от 

орехчета. Плодовете са дълги около 2 до 3,5 мм, те са гладки с късо хоботче. Перидът на цъфтеж на 

растението е от май до септември. 

Обикновено лютиче - Използвани части: 

Използват се цветовете и корените  на растението, които се берат по време на цъфтежа през лятото. 

Обикновено лютиче - Лечебни съставки: 

Растението съдържа протоанемонин и ранункулин. 

Обикновено лютиче - Начин на употреба: 

Употребява се под формата на запарка: Около 1 чаена лъжичка от корите се вари в 300 мл вода 5 

минути. Прецежда се и се пие по 1 кафена чашка преди ядене 3 пъти на ден 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 Магарешки бодил - Onopordum Acanthium L. 
 

 

Магарешки бодил 

Onopordum Acanthium L. 

 обикновен гингер, камилски бодил, главесто търне, 

камилско търне 

 

Магарешкия бодил   е широко разпространено растение в 

нашата флора. Среща се и в равнините и в ниските планински райони, където се изкачва до 

към 1000 м н. в.  

 

Най-често расте по сухи тревисти и буренливи места и се откроява от заобикалящите го 

растения по височина и бодливите си стебла и съцветия, които държат и хората, и 

животните на разстояние от него.  
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Магарешкият трън e от растенията, които привличат пчелите. Отвара от цветните 

кошнички или надземната част помага при рак и язва.  

Народната медицина го препоръчва като лек за проблеми с потентността и простатата.  

 

В миналото някои части са използвани за храна, а маслото, извличано от семената - за 

горене и за готвене. Магарешкият трън се използва и като декоративно растение. 

Под формата на капсули или таблетки, той може да е полезен за предпазване от жлъчни 

камъни. Неговия ефект се изразява в намаляване на холестерола в жлъчния сок.  

 

Често се цитира, че основно вещество в млякото на магарешкия бодил е силимарин. Така 

се допуска грешка, тъй като силимарин се съдържа в белия трън - Silybum marianum. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

   Мак полски 
 

 

Мак полски (кадънка) 

Описание: 
Едногодишно растение с бял млечен сок. Стъблото е 20-90 

см високо. Листата са перести. Цветовете са яркочервени, 

по-рядко розови или бели, с 10-20 см дълги дръжки. 

Чашката е двулистна. Венчето е четирилистно. Тичинките 

са многобройни. Цъфти от май до август.  

Разпространение: 

Среща се най-често като плевел, особено в житните 

култури, но също и по сухи тревисти места, в равнините и 

предпланините до 1000 м надморска височина.  

Употребяема част: 

Използват се венечните листа.  

Лечебно действие: 
Цветовете на полския мак притежават омекчаващо и противокашлично действие. 

Сънотворното и  успокоителното действие при силна кашлица се обяснява със 

съдържащите се в билката алкалоиди, слузни и пектинови вещества. 

Приложения: 
• за успокояване на мъчителна кашлица  

• при диарии, дизентерии, при нощно напикаване  

• отвара от плодовите кутийки: при коремни болки, кашлица, сърцебиене  

• при обилна менструация, за спиране на кръвоизливи 
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• В българската народна медицина венечните листа на полския мак се използват при 

неволно напикаване, безсъние, ускорено сърцебиене, стомашни болки.  

• при малки деца употребата му е опасна - има действие подобно на опия, макар и по-слабо 

Външно приложение: Препоръчва се за жабурене при зъбобол, за гаргара при гърлобол, 

за налагане при натъртвания и отоци.  

Вътрешно приложение: 1 с.л. от цвета се залива с 500 мл вряла вода. Пие се по 1 винена 

чаша преди ядене, 4 пъти дневно.  

Внимание! Да се приема само по лекарско предписание! 

 

Маточина - Melissa officinalis 
 

 

Описание: 

Многогодишно тревисто растение с приятна 

лимонена миризма. Стъблото е четириръбесто, 

разклонено, 30-80 см високо, покрито с жлезисти и 

прости власинки. Цветовете са бледожълти, бели 

или розови. Листата са срещуположни, с дръжки, 

широко яйцевидно ромбични или продълговати. 

Плодът е съставен от 4 едносеменни, яйцевидни орехчета. Цъфти юни-септември. 

 

Разпространение: 

Расте из храсталаци и редки гори по тревисти и каменисти места из цялата страна. 

 

Употребяема част: 

Използват се листата и цъфтящите връхни части на стъблото. 

 

Лечебно действие: 

Успокоява нервната система, има спазмолитично-антиспастично, болкоуспокояващо и 

противогърчово действие. Стимулира апетита и процесите на храносмилането, потиска 

гаденето и повръщането. 

 

Приложения: 

• при неврози, неврастении, сърдечни неврози, мигрена, 

• при полова възбуда, смилателни нарушения от неврогенен произход 

• при високо артериално налягане, виене на свят, нередовна менструация 

• Листата на маточината се употребяват при виене на свят, главоболие, високо кръвно 

налягане, за усилване на зрението, регулиране на нередовна менструация, шум в ушите, 
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подагра, безсъние, лош дъх в устата. 

 

Външно приложение: Използва се за налагане на лапи при натъртване, ревматизъм, 

подуване на млечните жлези при кърмачките, циреи, за жабурене при зъбобол, гъргара при 

болки в гърлото. 

 

Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от билката се заливат с 400 мл вряла вода. 

Кисне 1 час. Пие се по 100 мл преди ядене, 4 пъти дневно. 

Мащерка - Thymus 
 

 

Мащерка - Thymus 

бабина душица, бяла мащерка, овчарски босилек 

Описание: 
Многогодишно тревисто растение или полухраст с пълзящи 

или полегнали стъбла и възходящи цветоносни клонки, 

високи до 20 см. Цветовете са розови, лилави или бели, 

събрани в съцветия. Чашките и венчето са двуустни. Цъфти 

през юни-септември.  

 

Разпространение: 

Има голям брой видове и форми, които трудно се различават. У нас са разпространени 

около 15 вида. Срещат се по тревисти и скалисти припечни места из горските поляни и 

пасища, а по-рядко в ливадите из цялата страна. Най-широко са разпространени в 

предпланинските и средно високите части на планината.  

Употребяема част: 

Използват цъфтящите надземни части.  

Лечебно действие: 
Тя спокойно може да бъде наречена лек за всичко. Използват се цъфтящите й части. 

Поради богатото съдържание на етерично масло притежава отхрачващо, антисептично, 

противовъзпалително, спазмолитично и газогонно действие. Тя има и болкоуспокояващо 

действие. 

Използва се като дезинфекциращо средство при хроничен бронхит коклюш, бронхиална 

астма, суха и спастична кашлица, при белодробни заболявания. Освен това има 

благотворно действие при хронични гастрити и язва на стомаха, колики, диарии, 

гнилостни процеси, чревни паразити. Идеална е за успокоение при нервна възбуда, 

безсъние, главоболие, малокръвие. Може да се използва за гаргара при зъбобол и 

възпаление на устната лигавица. 

Добре действат бани с отвара от мащерка при ставни и нервно-мускулни заболявания, 

радикулит, неврит, миозит.  
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Приложения: 

• отхрачващо, бронхоразширяващо и дезинфекциращо средство при остри катари  

• при хроничен бронхит коклюш, бронхиална астма, суха и спастична кашлица  

• при белодробни заболявания  

• хронични гастрити и язва на стомаха, колики на стомаха и червата  

• метеоризъм, диарии, гнилостни процеси, чревни паразити, стомашна язва 

• при нервна възбуда, безсъние, главоболие, малокръвие  

• при чревни паразитни болести (трихинелоза, трихоцефалоза, анкилостомидози) 

• при отслабнала сърдечна дейност, задух на нервна почва, епилепсия, липса на апетит, 

анемия, киселини в стомаха, безсъние, диария 

• външно: гаргара при зъбобол, възпаление на устната лигавица  

• външно: бани при ставни и нервно-мускулни заболявания, радикулит, неврит, миозит  

• външно: антисептично и дезинфекционно при гнойни възпаления - циреи, гнойни рани и 

др 

Външно приложение: За гаргара при болки в гърлото, налагане на лапи при циреи, 

гнойни рани, рани от изгаряне, бани при неврастения.  

Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от билката се заливат с 500 мл вряла вода. Пие 

се по 100 мл преди ядене 4 пъти дневно, подсладено с мед. 

Мащерката действа антисептично и помага срещу всякакви възпаления по кожата.  
Тя отваря порите и регулира дейността на мастните жлези. Бани с мащерка действат успо-

кояващо на нервната система, лекуват заболявания на дихателните пътища. Мащерката 

има дезинфекционно и дезодориращо действие. 

 

Подходящи за мазна кожа са компресите с мащерка. Една супена лъжица изсушени листа 

и цвят се залива с 400 г вряща вода и се оставя да кисне 10-15 минути. 

 

При изпотяване на дланите или краката се прави запарка с шепа мащерка и половин литър 

вряща вода. Билката престоява една нощ. След прецеждане се добавя стипца на върха на 

ножа. Ръцете или краката се топят многократно в отварата и се оставят да изсъхнат. 

 

Може да се направи крем за лице с мащерка. При употребата му скоро отзвучават 

екземи, гнойни пъпки и сърбежи. Засегнатите участъци се мажат вечер   след   почистване. 

Кремът се приготвя от 1 чаена лъжичка мащерка, 1 чаена чаша вода, 50 грама безсолна 

свинска мас и 10 грама прясно масло. Мащерката се запарва във водата и се оставя да 

кисне покрита 30 минути. После се прецежда. Маста и маслото се топят заедно на водна 

баня при постоянно бъркане. Долива се отново затоплената отвара от мащерката. Сместа 

се държи добре затворена в порцеланов съд на хладно. 

 
Даните са взети от каталог на билките в България 
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                                              Мента - Mentha 
 

Мента (Mentha) е род многогодишни тревисти растения от 

семейство Устоцветни. Разпространена е главно в северния умерен пояс. В България се 

срещат около 9 вида с многобройни вариации, от които се отглежда M. piperita - черна 

мента. 

За Ментата 

Стъблото е клонесто, високо около 0.70 m, четириръбесто, листата са прости, 

продълговати, остро назъбени. Цветовете са червеникавовиолетови, събрани в класовидни 

съцветия; семената са дребни. Всички надземни части на растението съдържат етерично 

масло с главна съставна част ментол (45-65%). От надземната маса получена от 1 декар, 

прибрана в пълен цъфтеж през слънчево време, се получава при парна дестилация около 3-

5  kg. етерично масло.  

 

Къде расте 

В България се култивира по поречията на реките Марица, Тунджа, Вит и др. Използването 

на ментата като алтернативна култура се състои в производство на ментов лист, 

предназначен за износ или за употреба като трапезен чай. При подходяща агротехника и 

неполивни условия, добивите са около 150 - 200 кг/дка. При фамилни площи с малък 

размер и много добро торене и поливане, добивите са над 300 кг/дка. За фамилни терени 

оптимумът е 10 - 50 дка. При добив 400 кг сух ментов лист приходите са от порядъка на 

640 - 800 лв. бруто доход от декар, в зависимост от цената на изкупуване по време на 

сезона. 

Използване при заболявания  

Смята се за женска билка, защото намалява болката и неприятните усещания по време на 

месечния цикъл. Намалява мускулните и съдовите спазми, притежава антихипертензивно 

действие (намалява налягането при хипертония), помага при стомашни колики. 

Ментолът, съдържащ се в растението, намалява кръвното налягане. Затова хипотониците 

(хората с ниско кръвно) трябва внимателно да приемат чай от мента и други запарки.  
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Мента Пиперита - Mentha Piperita L. 
 

 

Мента Пиперита  

Mentha Piperita L. 

 

 

Ментата е многогодишно тревисто растение от 

сем.Устноцветни, което достига височина 70 см. Цъфти с 

дребни бели или лилави цветчета през юли и август. Има 

силно развито коренище. Най - добре вирее в слънчеви 

места. Размножава се чрез разделяне на корените и 

стеблата. 

Използвани части: листата по време на цъфтеж (май - 

юни). 

 

Здравни ефекти: Ментолът възбужда дихателния и 

съдодвигателния център в продълговатия мозък. Билката 

има успокояващ, обезболяващ, антисептичен, 

спазмолитичен ефект. Облекчава дишането, увеличава отделянето на жлъчен сок, 

отстранява чревните газове, разширява коронарните съдове. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

                                            Метличина 
 

 

Синя метличина — Centaurea суanus L. 

 

Описание. Тревисто едногодишно растение, високо до 1 м, 

с разклонено стъбло, покрито с власинки, които му придават 

белезникав цвят, с целокрайни, линейно ланцетни листа. 

Цветовете са сини, събрани в единични цветни кошнички, 

външните са фуниевидни, а вътрешните са тръбести. Цъфти 

в началото на лятото. 
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Разпространение.  Расте като плевел сред посевите и по тревисти места. Разпространено е 

в цялата страна. 

 

Употребяема част.  За лечебна цел се използуват само сините цветове (Flores Cyani), без 

обвивните листчета на кошничката. Сушат се на сянка или в сушилни, защото цветовете 

избледняват при сушене на слънце и загубват терапевтичната си стойност. 

 

Химичен състав.  Цветовете съдържат антоциани (гликозида цианин), кума-рини 

(цихорнин, който е гликозид на ескулетина), флавоноиди, горчивия гликозид центаурин, 

слузни вещества, микроелементи и др. 

 

Действие.   Апетитовъзбуждащо, жлъчегонно, диуретично. 

 

Приложение.  Препоръчва се при безапетитие, лошо храносмилане, магарешка кашлица, 

ангина, възпаление на бъбреците, чернодробни и жлъчни заболявания, възпаление на 

очите и др. 

 

Начин на употреба.  От цветовете се прави запарка, като 1 чаена лъжичка от тях се 

заливат с 250 см. вряща вода. След като изстине и се прецеди, запарката се изпива на три 

пъти преди ядене. Използуват се и течни екстракти с 40° алкохол . Билката се прилага и 

външно при заболявания на кожата и за промивка при възпаление на очите. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Миши уши - Hieracium pilosella L. 
 

 

Миши уши 

Hieracium pilosella L. 

Рунянка 

Разпространение: Расте в храсталаците, по планинските 

поляни и посевите из цялата страна. 

Използваема част: Надземната част на растението, която 

се бере след прецъфтяването на билката. Суши се на 

сянка или в сушилня. 
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Химичен състав: В билката се съдържат кумарин, минерални соли, органични киселини, 

танини и др. непроучени още вещества. 

 

Действие: Пикочогонно и противовъзпалително. Билката понижава кръвното налягане, 

увеличава отделянето на урина, премахва отоците от сърдечно и бъбречно естество, 

понижава нивото на уреята в кръвта и спира маточните и хемороидалните кръвотечения.  

 

Влияе благоприятно върху някои видове упорити екземи. Има данни, че притежава 

противотуморно действие. 

 

Приложение: При бъбречни заболявания, хипертонична болест, уремия, маточни 

кръвотечения, полипи на червата и на ректума, хемороиди. 

 

Начин на употреба: Около 2 ч.л. от билката се запарват с 400 мл вряща вода. Престояват 

1 час. Прецежда се и запарката се пие по 1 кафеена чашка 3 пъти на ден преди ядене. 

 

Внимание! Билката е отровна и се предписва само под контрол на лекар!  

Даните са взети от каталог на билките в България 

Мъртва коприва - Lamium Galeobdolon L. 
 

Мъртва коприва 

Lamium Album L. 

бяла или жълта мъртва коприва 

пчелно смукало, глистна коприва, чародейна 

билка 

 

Расте във влажни гори и канавки, под храсти, край 

огради и трънаци, по насипища, сенчести влажни 

места и навсякъде, където расте и копривата. 

 

     Цъфти през април и май, а в планинските райони и до октомври. Жилавият главен 

корен пуска изправени нагоре, до 50 см високи, стъбла. 

 

     Листата са разположени кръстообразно имат яйцевидна форма и са набраздени, а 

цветовете са разположени в листните пазви. 

 

    Събират се листата и цветовете. 
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    Както жълтата, така и бялата мъртва коприва (Lamium album) е едно чудесно лечебно 

растение.  

 

    Чаят от билката помага при тежки коремни и менструални оплаквания, като от него се 

пият по две чаши дневно. Той действува и кръвопречистващо, оборва безсъние на нервна 

почва и е ефективно лекарство при различните женски болести. Коремно болни и млади 

момичета трябва особено да го ценят. 

 

      Цветовете и листата на жълтата мъртва коприва се използуват при подобни 

оплаквания, особено при болезнено уриниране, пикочоотделителни заболявания, паране 

при уриниране, тежки бъбречни заболявания и при ексудативен перикардит. Цветовете 

могат да се употребяват при смущения в храносмилането, при скрофула и кожни обриви. 

За тази цел се пие паничка чай преди обяд. При язви и разширени вени помагат компреси с 

отвара от този чай. 

 

      Жълтата мъртва коприва се препоръчва много против парализа на мехура у възрастни 

хора, а освен това и при простудяване на мехура и при възпаление на бъбреците. Баня на 

половината тяло с прибавка на отвара от това растение действува особено благоприятно. 

 

 

          При нелечимо спаружване и лошо оросяване на бъбреците и при изкуствен бъбрек 

жълтата мъртва коприва, смесена в равни части с енювче и енчец, постига много добри 

лечебни успехи. 

     При липса на жълта мъртва коприва може да се прибави и бяла мъртва коприва. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Невен - Calendula Officinalis L. 
 

 

Невен 

Calendula Officinalis L. 

Описание: 

Едногодишно светлозелено тревисто растение. 

Стъблото е 30-50 см високо, изправено. Листата са 

последователни. Съцветното легло е голо, плоско. 
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Плодовете са твърде разнообразни по форма и размери плодосемки, най-често сърповидно 

или дъговидно извити Цъфти от юни до късна есен.  

Разпространение: 

Произхожда от Средиземноморската област. Отглежда се като декоративно растение.  

 

Употребяема част: 
За лечебна цел се използват цветните кошнички.  

Лечебно действие: 
Доказано противомикробно действие. Билката подпомага зарастването на рани и 

образуването на нова тъкан. Действа противовъзпалително, нервоуспокоително и 

противомикробно, понижава кръвното налягане и успокоява сърдечния ритъм. 

Приложения: 
• при лечение на язви на стомаха и дванадесетопръстника  

• при стомашно-чревни, жлъчни, сърдечно-съдови, кожни заболявания 

• при различни видове рани (травматични), 

• язви вследствие разширени вени, склероза на кръвоносните съдове, 

• за жабурене при възпаление на венците и за гаргара на гърлото.  

• В българската народна медицина невенът се употребява при главоболие, болести на 

далака, заболявания на черния дроб и жлъчните пътища, за задържане при бременност, при 

възпаление на лимфните възли, рак на матката и гърдата, кожен рак (използва се цветът). 

Външно приложение: Цветовете, смесени със свинска мас се използват за мазане при 

труднозарастващи гнойни рани и рак на кожата. Накиснати в зехтин (1:10) се използват 

при гнойни рани, язви от разширени вени и рагади по гърдите н акърмачките. Със счукани 

цветове се налагат мазоли и брадавици.  

Вътрешно приложение: 2 с.л. от билката се заливат с 500 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие 

се по 100 мл 15 минути преди ядене, 4 пъти дневно. 
Даните са взети от каталог на билките в България 

 

  

Овчарска торбичка - Capsella Bursa Pastoris 
 

 

Овчарска торбичка 

Capsella Bursa Pastoris 

Описание: 

Едногодишно или двегодишно тревисто растение. Стъблата 

най-често са единични, прости или разклонени. 

Стъбловидните листа са последователни, продълговати, 

приседнали. Цветовете са бели, събрани в гроздовидни 

съцветия. Плодовете са триъгълно клиновидни шушулчици 

с много семена. Цъфти през април-август.  
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Разпространение: 
Расте като плевел и бурен по тревисти места из цялата страна до 2000 м надморска 

височина.  

Употребяема част: 

Използват се стръковете. Събират се по време на цъфтеж заедно с първите зелени 

плодчета, като стъблата се отразват на около 25 см от върха и към тях се прибавят 

здравите розеткови листа.  

Лечебно действие: 
Кръвоспиращо, намаляващо артериалното налягане, засилващо маточните контракции 

действие.  

 

Приложения: 
• при маточни кръвотечения по всяко време освен при бременност и преди раждане 

• при стомашни и чревни кръвоизливи, кръвотечение от носа, хемороиди.  

• В българската народна медицина се употребява при кръвохрачене, атеросклероза, 

уриниране на кръв, жълтеница, пясък в бъбреците, болести на далака, при разстройство в 

обмяната на веществата, болки в бъбреците и черния дроб.  

Външно приложение: Препоръчва се за жабурене при зъбобол, за гаргара при гърлобол, 

лапи за налагане при натъртвания и кървящи рани.  

Вътрешно приложение: 2 с.л. от билката се слагат в 500 мл вряща вода. Ври 5 минути. 

Пие се по 100 мл преди ядене, 4 пъти дневно.  

Внимание! Да не се употребява при бременност! 

 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Омайник - Geum Urbanum L. 
 

 

Омайник 

Geum Urbanum L. 

градско омайниче 

Многогодишно тревисто растение с късо хоризонтално 

коренище.  

Стъблото е 30—70 см високо, леко влакнесто.  

Приосновните листа са прекъснато пересто лировидни, 

сближени в розетка. Стъбловите листа са тройни, с къси 

дръжки или най-горните са триделни.  
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Цветовете са светложълти. 10-15 мм в диаметър. Плодниците са многобройни и при 

узряване образуват сферична главичка. Плодчетата са 3— 6 мм дълги, влакнести, с дълго 

членесто стълбче. Цъфти от май до август. 

Използват се коренищата (Rhizoma Gei urbanae, Caryophyatae) и надземната част (Herba 

Gei urbanae). 

Съставки: Коренището съдържа етерично масло, в състава, на което влиза евгенол, на 

който се дължи приятната му карамфилова миризма. Освен това се съдържат 20—30% 

дъбилни ве¬щества, скорбяла, захари и др. В надземните части също има дъбилни 

вещества и флавоноиди. 

Разпространено е из храсталаци и сенчести гори, горски поляни, край горски пътеки, из 

селищата край огради, по дворове и пустеещи места от низините до 1500 м надморска 

височина из цялата страна. 

Препоръчва се от народната медицина като противовъзпалително, кръвоспиращо, 

затягащо и тонизиращо средство. 

Приложение. Използва се при кървящи венци, хемороиди и др. Намира приложение и при 

други храносмилателни заболявания — колики, метеоризъм, повръщане, възпаление на 

стомаха, червата, черния дроб. Използва се за ускоряване заздравяването на рани. 

Препоръчва се като нервнотонизиращо средство. 

Начин на употреба - Корените с коренището се прилагат в отвара — 2 чаени лъжички на 

250 см3 вряща вода, която се изпива за 1 ден. 

 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

Орех - Juglans regia L. 
 

 

Орех 

Juglans regia 

 

Описание 
Дърво, високо до 30 метра, с широка, силно разклонена кора. 

Листата са едри. Плодът е                сферичен  или яйцевиден. 

Цъфти април-май. 
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Разпространение 
Културно растение, което се отглежда в цялата страна 

 

Употребяема част 
За лечебни цели се използват листата, черупките и зелената обвивка на плодовете. 

  

Действие 
Противовъзпалително, запичащо, тонизиращо нервната и храносмилателната система. 

Способност да понижава артериалното налягане и нивото на кръвната захар. 

 

Приложения 
За укрепващи бани при рахит, екземи, възпаления на кожата, венците, стомаха, червата, за 

укрепващи бани при бяло течение у жената, хемороиди, кървене, за укрепващи бани при 

нередовна менструация, плодовете: при захарна болест, други смущения в обмяната на 

веществата.    

Орехите са богати на магнезий, желязо, селен, мед и манган. Съдържат и витамини Е и В, 

както и фолиева киселина. Орехите са висококалорични но съдържат ненаситени мастни 

киселини, като голямо количество са омега-3-мастните киселини. Тънката обвивка на 

ореха е изградена от много баластни вещества.  

Орехите притежават от 10 до 20% от нужните на организма аминокиселини и са много 

добър източник на белтъци. Могат да се ползват като заместител на месото. Особено 

подходящи са за болни от подагра, тъй като пълноценните белтъци не съдържат 

холестерол. Витамините от групата В ги правят много полезна храна за нервите. Освен 

това орехите действат укрепващо на сърцето и подпомагат кръвообращението. Влияят 

благоприятно върху стойностите на мазнините в кръвта.  
При съхранение орехите се развалят лесно и могат да образуват високотоксични вещества, затова 
трябва да се почистват редовно! 

 
Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

 

Очиболец - Potentilla 
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Очиболец 

Potentilla 

бутурак, планински очиболец, гъши очиболец, пачи очиболец 
 

В нашата народна медицина се препоръчват  следните билки от рода очиболец: бял 

очиболец (Potentilla аlbа L.) - при болести на сърцето и за регулиране на недостатъчна 

менструация; гъши или пачи очиболец (Poteпtilla anserina L.) - против болки в стомаха и 

червата, сребролистен очиболец (Р. argentea L.) - против диария, дизентерия, стомашни и 

чревни болки, хемороиди, ухапано от отровни змии, за компреси при възпаление на очите 

и др.; усойна трева (Р. cinerea Chaix) и почудиче (Р. recta L.) - против ухапване от отровни 

змии; гьрличева трева (Р. reptans L.)- против болестта гърлица у свинете, откъдето носи 

името си, също против малария, диария, дизентерия, хемороиди, за жабурене за 

заздравяване на венците; загърличе (Р. rupestris L.) - против заушка при децата, като се пие 

и се налага болното място. 

 

Разпространение: 
Из влажните ливади, замочурените места и торфищата, но също по каменисти места в 

предпланинския и планинския пояс на всички наши планини. 

 

Описание: 
Многогодишно тревисто растение с прави или в основата полегнали, разклонени и 

окосмени стъбла, високи 1530 см. Коренището е обикновено късо и дебело, тъмнокафяво 

отвън и червено отвътре, като при разрез се вижда характерно тъмнолъчисто образование. 

Листата са приседнали (стъбловите) или с къси дръжки (при основните), триделни и едро 

назъбени, с големи прилистници. Цветовете са разположени по единично в пазвите на 

листaтa, с дълги дръжки. Те са жълто обагрени, с двойна 4-листна чашка, 4-листно венче и 

многобройни тичинки. Плодът е набръчкано сухо орехче с многобройни семена. 

 

Използваема част: 
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Коренищата, извадени рано на пролет - през март или през есента - октомври - от 2-З-

годишни растения. След изваждане коренищата се измиват и се сушат на сянка или в 

сушилня при t до 45С. При сушенето коренищата да не се допират до железни предмети, 

защото потъмняват. Изсушената билка е тъмнокафява или червенокафява отвън и червена 

отвътре, без миризма и с горчиво стипчив вкус. Допустима влажност 14%. Опакова се в 

бали. Запазва се в сухи и проветриви помещения. 

 

Химичен състав: 
Билката съдържа гликозидите торментилин и торментол, хининова и елагова киселина, до 

35% танини (главно катехини и катехинови флобафени), смолисто вещество, етерично 

масло, восък, скорбяла и др. 

 

Лечебно действие и приложение: 
Билката действува кръвоспиращо и запичащо. Прилага се при различни кръвоизливи (от 

стомашни язви, туберкулозно кръвохрачене, силна менструация и др.), диария, бяло 

течение, захарна болест и др. В българската народна медицина очиболецът се употребява 

още при дизентерия, малария (в смес със синя тинтява), главоболие, гръдна жаба, 

кръвопикане и др. 

 

Външно отварата се препоръчва за бани при изпаднало задно черво, за жабурене при 

възпаление на устната кухина и за заякване на венците. Настойка от цялата билка в зехтин 

(1 : 10-20 дни) се препоръчва за мазане при напукана кожа на ръцете, краката или устните. 

Настойка от цялата билка (прясна) в бяло вино- 10 дни - седава за усилване и апетит 

 

 

Папрат мъжка - Aspidium filix - mas L. 
 

 

Мъжка папрат 

Aspidium filix - mas L. 

Описание:Многогодишно тревисто растение с едри до 30 см. 

дълго,дебело хоризонтално коренище.Листата са до 1 метър 

дълги,два пъти пересто нарязани.Спорите узряват през август-

септември. 

Разпростронение:Расте из влажни, сенчести гори и храсталаци в 

планините до 1800 м надморска височина. 

 Употребяема част: За лечебна цел се използва коренището,което се 

изважда през есента или в ранна пролет. 

Да не се смесва с коренището на женската папрат. 
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Даните са взети от каталог на билките в България 

 

  Перуника - Iris 
 

 

Перуника 

Iris Germanica 

ирис 

 

В България естествено разпространени са 9 вида, от 

които 1 е защитен. Тази група растения се характеризира 

с голямо видово разнообразие.  

 

Някои перуники достигат височина 1 м, но се срещат и 

джуджета. Голямото разнообразие е в обагрянето. 

 

У нас най-често се отглеждат сортове от вида Ирис 

германика (Iris germanica).  

 

Листата имат форма на меч и се предпочитат много за букети и декорации.  

Коренищата са месисти и позволяват растението да бъде засадено и на по-сухи, дори 

каменисти почви. 

Цветове на перуниките са обагрени в лилаво, синьо, кремаво, бяло. Те цъфтят в края на 

пролетта и началото на лятото. 

Като билка се използва за: отхрачващо и болкоуспокояващо средство. Прилага се при 

кашлица, бронхит, стомашни болки, жлъчни и чернодробни заболявания. 

Петопръстник - Potentilla Reptans L. 
 

 

                       Петопръстник  

                   Potentilla Reptans L. 

                     гьрличева трева 
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Петопръстника е от рода Очиболец.  

 

Разпространение:  

Из влажните ливади, замочурените места и торфищата, но също по каменисти места в 

предпланинския и планинския пояс на всички наши планини. 

 

Описание: 

Многогодишно тревисто растение с прави или в основата полегнали, разклонени и 

окосмени стъбла, високи 15-30 см. 

Коренището е обикновено късо и дебело, тъмнокафяво отвън и червено отвътре, като при 

разрез се вижда характерно 

тъмнолъчисто образувание. Листата са приседнали (стъбловите) или с къси дръжки (при 

основните), триделни и едро назъбени, с големи прилистници. Цветовете са разположени 

по единично в пазвите на листaтa, с дълги дръжки. Те са жълто обагрени, с двойна 4-

листна чашка, 4-листно венче и многобройни тичинки. Плодът е набръчкано сухо орехче с 

многобройни семена. 

Използваема част: 

Коренищата, извадени рано на пролет - през март или през есента - октомври - от 2-З-

годишни растения. След 

изваждане коренищата се измиват и се сушат на сянка или в сушилня при t до 45С. При 

сушенето коренищата да не се допират до 

железни предмети, защото потъмняват. Изсушената билка е тъмнокафява или 

червенокафява отвън и червена отвътре, без 

миризма и с горчиво стипчив вкус. Допустима влажност 14%. Опакова се в бали. Запазва 

се в сухи и проветриви помещения. 

Химичен състав: 

Билката съдържа гликозидите торментилин и торментол, хининова и елагова киселина, до 

35% танини (главно 

катехини и катехинови флобафени), смолисто вещество, етерично масло, восък, скорбяла и 

др. 

Лечебно действие и приложение:  

Билката се използва при миома на матката, тумори, хемороиди, възпаления на стомаха и 

червата, диария, чернодробни заболявания, възпаление на очите.  

Външно: при изгаряне, мокрещи екземи и бяло течение. 

В нашата народна медицина се препоръчват още следните билки от рода очиболец: бял 

очиболец (Potentilla аlbа L.) - при болести 

на сърцето и за регулиране на недостатъчна менструация; пачи очиболец (Poteпtilla 

anserina L.) - против болки в стомаха и червата, 
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сребролистен очиболец (Р. argentea L.) - против диария, дизентерия, стомашни и чревни 

болки, хемороиди, ухапано от отровни 

змии, за компреси при възпаление на очите и др.; усойна трева (Р. cinerea Chaix) и 

почудиче (Р. recta L.), против болестта гърлица у свинете, откъдето 

носи името си, също против малария, диария, дизентерия, 

хемороиди, за жабурене за заздравяване на венците; загърличе (Р. 

rupestris L.) - против заушка при децата, като се пие и се налага 

болното място. 

 
 

  Пирей - Agropyrum Repens L. 
 

 

Пирей  

Agropyrum Repens L. 

Разпространение. Расте по тревистите песъчливи места, 

ливадите и пасищата, край оградите и пътищата, из 

нивите до 1500 м .  височина в цяла България.   

 

Описание. Многогодишно тревисто, растение с 

цилиндрично, кухо, гладко и членесто стъбло, 

високо до 1,5 м и силноразвито шнуровидно, пълзящо 

коренище.  

Листата са линейни и плоски, зелени или сивозелени. 

Цветовете са събрани по 4-9 в широколанцетни, зелени, 

сивозелени или 

слабо виолетови класчета, които образуват сложен, 

двуреден, линеен клас. Цъфти през юни- юли. 

Използваема част. Коренищата, които се вадят рано напролет, в началото на развитието 

на растението - април или eceн, след узряването на семената - август-септември. 

Изкопаваните коренища след измиване и нарязване, с дължина до 20 см се сушат на сянка 

или в сушилня при t до 50С.  

Изсушената билка е с жълтеникав цвят, характерна миризма и сладникав вкус. 

Допустима влажност 12%. Опакова се в бали или торби. Запазва се в сенчесто, сухо и 

проветриво помещение. 

Химичен състав. Тритицин, манит, агропирен, гликованилин, белтъчни вещества, 
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мазнини, етерично масло, витамин С, провитамин А, инозит, инулин, левулоза, горчиви 

вещества и др. 

Лечебно действие и приложение. Билката действува пикочогонно и леко слабително. 

Употребява се при пясък в бъбреците и 

пикочния мехур, възпаление на простатата, стомаха и червата. 

В българската народна медицина пирей, се употребява още при подагра, безплодие, 

чернодробни страдания, кашлица, 

ревматизъм др. Външно се прилага за лапи при кожни обриви и отоци. 

Начин на употреба. 2 супени лъжици от билката се варят в 0,5 л вода 10 мин. Пие се по 1 

винена чаша преди ядене 4 пъти дневно. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

  Повет - Clematis Vitalba L. 
 

 

Повет  

Clematis Vitalba L. 

лозица, бяла лоза, скребър 

Родът повет съдържа голям брой увивни храсти или 

полухрасти, които се закрепват с помощта на 

видоизменени листни дръжки. 

 

У нас най-разпространен е обикновеният 

повет (Clematis vitalba), който носи още и 

наименованията лозица, бяла лоза, скребър. Той е 

многогодишно растение, силно разклонено, с увивно 

стъбло, дебело 5 и повече см и дълго 25-30 метра. 

Листата са срещуположни, перести, с дълги дръжки. 

 

Разпространен е из горите и храсталаците по влажните 

терени из цялата страна. 

 

Поветът се използва и като подложка за облагородяване върху корен на много културни 

растения и сортове За лечебни цели се употребяват листата, цветовете и корените. Листата 

и цветовете се берат по време на цъфтежа, а корените целогодишно. Сушенето на дрогата 

се извършва на сянка или в сушилня при температура до 40-45 градуса. 
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В повета се съдържат ценни алкалоиди като анемол, клематитол, сапонини, ленонтил, 

стигмастерин, неизследван гликозид, церилов алкохол, митрицилов алкохол, цитростерин, 

терматиламин, восъчни вещества и др.  

 

Листата и цветовете на повета действат противомикробно, противогъбно, пикочогонно и 

потогонно. Препоръчва се при заболяване от воднянка, сърдечни отоци, възпаление на 

очите и пикочния мехур, при венерически болести, костен тумор и др. 

 

Народните лечители препоръчват листата на повета още при стомашна язва, треска, 

разширени вени. Външно се използва за бани при краста, цирей и гнойни рани. Същото 

действие има и коренът на растението. Подкорната тъкан на стъблото се употребява 

счукана и смесена със зехтин за налагане при ревматизъм, шипове, дископатия, но трябва 

да се внимава наложеното место да не престоява повече от 6-8 часа, защото може да се 

получат изгаряния. 

  Подбел - Tussilago farfara L. 
 

 

Подбел 

Tussilago farfara L. 

Описание: 
Многогодишно тревисто растение с тънко, дълго, разклонено 

коренище. Листата са с дълги дръжки, почти кръгли, 10-20 см в 

диаметър, в основата сърцевидни. Цветовете са златистожълти - 

крайните са езичести, а средните са тръбести. На върха на всяко стъбло се образува по 

една цветна кошничка, до 2 см в диаметър. Цъфти от февруари до април.  

Разпространение: 
Расте по влажни места, най-често край брегове на реки и потоци, а също из влажни ниви в 

цялата страна.  

Употребяема част: 
Използват се листата и цветните кошнички. Да не се смесва с видовете чобанка, листата на 

които са влакнести отгоре.  

Лечебно действие: 
Листата са средство против кашлица и задух. Притежават омекчаващо, отхрачващо и 

противовъзпалително действие.  

Приложения: 
• лечение на ларингит с пресипнал глас, остри катари на горните дихателни пътища, 

туберколозна кашлица 
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• бронхити, бронхиална астма, възпалителни процеси в белия дроб  

• при възпалителни заболявания на стомашно-чревния тракт  

• апетитостимулиращо и подобряващо храносмилането средство  

• при възпалителни заболявания на пикочните пътища  

• пресни листа: рани, язви, циреи  

• сухи листа: при задух - бронхиална астма 

• В българската народна медицина билката се използва при възпаление на стомаха и 

червата, при кожни обриви, скрофули, нередовна менструация, плеврит, за възбуждане на 

апетита.  

Външно приложение: Препоръчва се за налагане на лапи при главоболие, циреи, гнойни 

рани, рани от неудобни обувки (може счукани пресни листа), от изгаряне, за компреси при 

възпаление на очите. Използва се за бани при възпаление на вените на краката, при червен 

вятър, ревматизъм. Изсушени листа се препоръчват за пушене при задух.  

Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се залива с 400 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие 

се по 1 винена чаша преди ядене, 4 пъти дневно, подсладено с мед. 

 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

  РАНИЛИСТ 

 

                
 

Разпространение: Расте по влажни, сенчести, тревисти места при надморска височина до 2000 м. 

Описание: Ранилистът е многодишно тревисто растение с късо хоризонтално коренище, 

изправено, неразклонено, четириръбесто стъбло, покрито с обърнати надолу твърди власинки, 

достигащо на височина до 100 см. Листата на ранилиста са продълговати и назъбени, окосмени 

или голи. Приосновните му листа са с дълги дръжки и образуват розетка, докато стъблените листа 
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са  срещуположни и с къси дръжки. Цветовете му са розово-червени и са разположени на върха на 

стъблото в гъсти класовидни съцветия с пет-делна тръбеста чашка, пет-делно венче и 4 тичинки. 

Плодът на ранилиста е сух и при узряване се разпада на 4 продълговати тристенни орехчета. 

Цъфти юни-септември 

Употреба: Използват се стръковете и коренището на ранилиста. Стръковете, се събират по 

време на цъфтежа. Сушат се на сянка или в сушилня при температура до 400С. Изсушената 

билка има зелено стъбло, червеникави цветове, неприятна миризма и горчив вкус. Корените 

на ранилиста се вадят през есента. Сушат се на сянка или в сушилня при температура до 

450С.  Изсушените корени имат тъмнокафяв цвят и горчив вкус. 

Съдържание на елементи: В ранилиста се съдържат дъбилни, горчиви и смолисти вещества, 

етерично масло, каротин, холин, флавоноиди, сапонини, алкалоиди, танини, органични киселини, 

минерални соли и др. 

Действие: при стомашно-чревни колики, против диария, при страхова невроза, невралгия, при 

виене на свят, епилепсия, при нервно изтощение, главоболие, при възпаление на дихателните 

пътища, бронхити, астма, коклюш,при бъбречни и жлъчни заболявания, жълтеница,при високо 

кръвно налягане,при атеросклероза,при ревматични заболявания, подагра,за подобряване 

храносмилането, засилва обмяната на веществата, при ужилване и ухапване от насекоми, при 

мъчно зарастващи рани и при радикулит. 

 

Репей - Arctium lappa L. 
 

 

Репей - Arctium lappa L. 

(бутрак, кущрява, лепка, лопуш)  

 

 

Описание: 
Двегодишно тревисто растение с вретеновиден месест корен, 

сивокафяв отвън и бял и сочен отвътре. Стъблото е високо 

до 1,5 м, силно разклонено. Цветовете са двуполови с 

тръбесто венче. Плодовете са леко сплеснати. Цъфти през 

лятото.  

Разпространение: 
Расте по влажни, необработени и буренливи места, из гори и 

храсталаци в цялата страна.  
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Употребяема част: 

За лечебна цел се използва коренът.  

Лечебно действие: 

Стимулиращо върху обмяната на веществата, усилва клетъчния растеж. Има диуретично, 

потогонно и дезинфекционно действие. Младите листа имат антибактериално действие. 

Билката задържа развитието на туморите. 

Приложения: 

• при бъбречни камъни, подагра, ревматизъм, гастрит, язва на стомаха  

• външно: за заздравяване на рани, язви, изгаряния, хемороиди  

• отвара: средство за укрепване на косата при косопад 

• при захарен диабет.  

• В българската народна медицина корените на репея се препоръчват при малария, язва на 

стомаха, гастрит, газове, бронхит, хемороиди. 

• Отвара от семената се използва при виене на свят.  

Външно приложение: За налагане при ревматизъм, натъртване, подагра. Коренът, сварен 

във винен оцет (2:10) се прилага против пърхот и за заздравяване на косата. Настойка от 

корените в терпентин (1:10) се използва за мазане при ревматизъм и шипове. Сварените 

листа се препоръчват за налагане на лапи при ревматизъм, подути лимфни възли, рани от 

изгаряния, хемороиди.  

Вътрешно приложение: 1 кафена лъжичка смлени корени се вари 10 минути в 500 мл 

вода. Пие се по 1 кафена чашка преди ядене, 4 пъти дневно. Семената може да се 

употребяват и по следния начин: 1 кафена лъжичка, леко счукани, се заливат вечер с 400 

мл студена вода. На сутринта се прецежда и се изпива на 3 пъти през деня преди ядене по 

една винена чашка. 
Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Риган - Оriganum vulgare L. 
 

 

Риган 

Оriganum vulgare L. 

 

Описание: 

Многогодишно тревисто растение с 

пълзящо коренище. Стъблата са 30-80 см 

високи, изправени. Листата са 

срещуположни с дръжки. Цветовете са 

много дребни, светлочервени или 

розововиолетови. Събрани са в класовидни 
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групи, които образуват щитчета. Чашката е тръбеста с 5 зъбчета. Венчето е двуустно. 

Цъфти през юли-септември. 

 

Разпространение: 

Из храсталаци, по каменливи места и в редки гори предимно в предпланините и планините 

из цялата страна до 1600 м надморска височина. 

 

Употребяема част: 

Използват се цветоносните връхни части събрани по време на цъфтеж, като се отрязват на 

около 20 см от върха. 

 

Лечебно действие: 

Поради съдържанието на етерично масло притежава отхрачващо, антисептично и 

успокояващо нервната система действие. Стимулира секрецията на потните, 

храносмилателните и бронхиалните жлези, засилва перисталтиката на червата, възбужда 

апетита. 

 

Приложения: 

• потогонно, успокояващо кашлицата и отхрачващо при остри катари 

• при бронхити, трахеит, бронхиална астма, коклюш 

• при атония и газове на червата, спазми на стомаха и червата 

• чернодробни и жлъчни заболявания 

• при нервна възбуда, безсъние, главоболие, полова възбуда 

• външно: при кожни заболявания, екземи 

• В българската народна медицина билката се употребява при глисти, диария, газове, 

епилепсия, бронхит, трахеит, жълтеница, болести на черния дроб, безсъние, главоболие. 

 

Външно приложение: Препоръчва се за бани при обриви, лишеи, сърбежи; за налагане на 

лапи при възпалени лимфни жлези; за бани при рахит и скрофули. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Синап - Sinapis arvensis L. 
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Полски синап  

Sinapis arvensis L. 

 

бял и черен синап 

 

Описание: 

Едногодишно тревисто растение с разклонено, облистено 

стъбло, високо около 30-60 см, обикновено покрито с 

прости, твърди, разперени власинки. Листата с дръжка, 

яйцевидни или продълговати, най-долните почти 

лировидно нарязани до неправилно назъбени, дълги до 20 

см, стеснени в дръжка, покрити с власинки, рядко голи. 

Горните листа приседнали, удължено ланцетни, със 

заострен връх, неравномерно назъбени, по-малки, влак-

нести до голи.  

 

Съцветията гроздовидни, сбити, дълги 2-5 см, с цветни дръжки, дълги 3-8 мм. 

Чашелистчетата дълги 4-6 мм, ресничести. Венчелистчетата 4, жълти, обратно яйцевидни, 

почти двойно по-дълги от чашката. Шушулката цилиндрична, дълга до 5 см, на върха с 

конично носче, почти несплескано. Семената почти черни, гладки, 8-17 на брой. 

 

У нас като плевел и като културно растение се среща още — бял синап (Sinapis alba 

L.).  

и черен синап Brassica nigra (L.) Koch (Sinapis nigrs L.) Горните му стъблени листа са с 

дръжка, носчето на шушулката е силно странично сплескано, а семената са 4-8 на брой, 

жълти до жълто-кафяви, с ямички по повърхността. 

Среща се из орници, угари, като плевел в ниви, зеленчукови градини и дворове в цялата 

страна докъм 1200 м н. в. Цъфти от май до октомври. 

За лечебни цели се използуват семената (Semеn Sinapis nigrae) и получените от тях 

синапово брашно (Farina Sinapis) и синапов спирт (Spiritus Sinapis). 

 

Съставки: Синапеното семе съдържа до 7% тиогликозида синигрин, който в присъствие 

на вода и под действието на ферментния комплекс мирозиназа отделя т. нар. етерично 

синапено масло (Oleum Sinapis aethereum). съставено главно от алилизотиоцианат. В 

синапеното семе се съдържат още около 30% тлъсто масло, съставено главно от глицериди 

на еруковата киселина, белтъчини, слузни вещества и др. 
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Използва в народната и научната медицина като дразнещо средство, което предизвиква 

нахлуване на кръв към болното място, затопля, подобрява кръвообращението и лекува 

възпалителния процес. Освен това то дразни рефлекторно дихателния център и подобрява 

дишането. Най-често се прилага външно под формата на лапи на различни части от тялото 

при простудни състояния, бодежи, бронхити, пневмонии, ревматизъм, лумбаго, артритни 

болки и др. Много по-рядко се използува вътрешно (смесено с мед) при 

бронхити, за стимулиране на жлъчната секреция и др. 

 

Начин на употреба. Използува се счуканото синапово семе, смесено с 

брашно в съотношение 1:1 (за деца брашното е 2—3 пъти повече от 

синаповото семе). Прави се гъста кашица с хладка вода и малко оцет 

(водата не трябва да бъде гореща, защото ще инактивира фермента, под влиянието на 

който се получава дразнещото вещество). Синаповата кашица се разстила между сгънато 

на две парче плат и се поставя върху болното място. Лапата се държи до зачервяване на 

кожата, но болният не трябва да усеща силна болка. Обикновено лапата престоява 10— 20 

мин при възрастните, а при децата много по-кратко рреме. При продължителна или честа 

употреба кожата може да се нарани. Вместо кашица за същата цел се използуват и 

синаповите хартии. Счуканото синапово срме (200—500 г) се поставя и във водата за баня. 

Банята продължава 15—20 мин. 

 

Синапът е увековечен в Библията. В една от своите притчи Христос казва: “царството 

небесно прилича на синапово зърно, което човек взе, та посея на нивата си, което е най-

малко от всички семена, но, кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, 

тъй че птиците небесни прилитат и се подсланят под клоните му” /Матей, 14:31-32/ 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

 

 

Синя жлъчка(цикория) - Cichorium Intybus 
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Синя жлъчка (цикория) 

Cichorium Intybus 
 

Описание: 
Синята жлъчка е многогодишно тревисто 

растение, високо 30-120 см, с ръбесто, разклонено, 

покрито с власинки стъбло. Приземните листа 

също са покрити с власинки, пересто нарязани и 

разположени във вид на розетка, а стъблените са 

продълговати, ланцевидни и назъбени. Цветовете 

са небесносини, събрани в кошничка с диаметър 

3-4 см. Разположени са на върха на стъблото.  

Плодът е яйцевиден. Коренът е вретеновиден и месест. Всички части на растението 

съдържат млечен сок. 

Разпространение: 

Синята жлъчка се среща из ливади, край пътища и по сухите тревисти места навсякъде из 

страната. 

Употребяеми части: 

Използват се корените и стръковете от синя жлъчка. 

Лечебно действие: 

Повишава апетита и улеснява храносмилането. Има успокоителен ефект върху 

централната нервна система. Засилва сърдечната дейност, като увеличава амплитудата на 

сърдечните съкращения. Действа жлъчегонно. 

Приложения: 

• за стимулиране на храносмилането, 

• като жлъчегонно средство при жълтеница, при жлъчно-каменна болест, лошо 

храносмилане, 

• атоничен запек, за стимулиране обмяната на веществата.  

• В българската народна медицина билката се употребява при кашлица, треска, захарен 

диабет, бодежи в гърдите, епилепсия, трудно уриниране и уриниране на кръв, болезнена 

менструация, хемороиди, подагра, виене на свят, пясък в бъбреците и пикочния мехур, 

стомашни болки, гастрит, язва, при нарушено храносмилане, при неврастения и хистерия.  

 

  
Даните са взети от каталог на билките в България 
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                              Слез - Malva Silvestris L. 
 

 

Слез 

Malva Silvestris L. 

Описание: 
Едногодишно до многогодишно тревисто растение, с 25-150 см, дълги, изправени или 

лежащи, разклонени стъбла. Листата са последователни, с 10-15 см дълги дръжки и кръгло 

назъбени дялове. Цветовете са едри, 3-4 см в диаметър, с 1-4 см дълги дръжки. 

Венчелистчетата са розовочервени. Цъфти от май до септември.  

Разпространение: 
Расте по тревисти места в равнините и предпланините, по-рядко в 

планините до 1400 м надморска височина из цялата страна.  

Употребяема част: 

Използват се листата и цветовете, събрани по време на цъфтеж. 

Листата се откъсват с къси дръжки, а цветовете без дръжки.  

Лечебно действие: 

Противовъзпалително, омекчаващо и слабително= 

Приложения: 

• при възпалителни заболявания на дихателните пътища  

• при пресипнал глас, ангина, трахеобронхит, кашлица  

• при кашлица, задух, емфизем, 

• при възпалителни заболявания на стомаха, червата, черния дроб  

• за стимулиране отделянето на мляко у кърмачки  

• външно: гаргари и плакнене на уста при пресипнал глас, възпаление на устната лигавица  

• външно: при кожни заболявания - циреи, фурункули, при изгаряния, хемороиди 

• В българската народна медицина се използва при възпаление на бъбреците и пикочния 

мехур, обриви, трудно уриниране, рак на гърдата.  

Външно приложение: Използва се за компреси и лапи при заушка, рани и циреи (сварена 

с мляко), за налагане при рак на гърдата, за компреси при възпаление на очите и 

клепачите, за гаргара при гърлобол и жабурене при зъбобол, за клизми при възпаление на 

червата.  

Вътрешно приложение: 2 с.л. от билката се заливат с 500 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие 

се по 100 мл 15 минути преди ядене, 4 пъти дневно, подсладено с мед. 

 

Даните са взети от каталог на билките в България 
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                          Сминдух - Trigonella foenum-graecum 
 

 

Сминдух 

Trigonella foenum-graecum 

Сминдухът  e едногодишно растение от семейство 

Бобови, известно с подправката, която се прави от 

семената му.  

 

Стъблото е кухо и достига на височина от 30 до 60 см.  

 

Плодовете са шушулки с дължина 10–15 см и съдържат 

10–20 семена.  

 

Сминдухът е добре познат като често използвана 

съставка в подправковата смес „шарена сол“, използвана 

в България и други балкански страни. 

 

Разпространение:     Отглежда се в градините като подправка и декоративно растение. 

Произхожда от Югоизточна Азия. 

 

Употребяема част:     Използват се семената. 

 

Действие:     Стимулира обмяната на веществата, снижава нивото на кръвната захар. 

Подобрява апетита. Възстановява силите на организма 

 

Приложения: 

при пелагра - недоимък на витамин РР 

при захарна болест, като помощно средство 

при белодробни заболявания 

при бавнозаздравяващи рани 

външно: за лечение на някои кожни заболявания  

Даните са взети от каталог на билките в България 
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  Смокиня - Ficus Carica L. 
 

 

Смокиня  

Ficus Carica L. 

 За родина на смокинята се сочи Югозападна Малая 

Азия. Тази култура има промишлено значение в страните 

около Средиземно море и в други страни с по-мек 

климат. България се смята като северна граница на 

разпространение на смокинята. У нас смокинята е 

разпространена главно в дворовете и лични стопанства. 

Напоследък тази култура започна да добива промишлено 

значение в Южното Черноморие и района на Петрич. 

 

Смокиновите плодове се използуват в прясно и преработено състояние, като конфитюри 

и сладка от зелени плодове, мармелади и компоти. Подходящи са и за сушене. Богатият 

химичен състав обуславя високата хранителна стойност на смокиновите плодове. Те се 

ценят като диетично и лечебно средство за регулиране дейността на храносмилателната 

система и при сърдечносъдови заболявания. 

 

Смокинята в по-топлия и влажен климат на субтропика образува дърво с големи размери, 

а в по-северните и по-хладни райони, какъвто е нашият, смокинята най-често представлява 

храст с няколко стъбла или образува издънкови туфи. У нас смокинята се развива най-

добре в райони с по-топла зима.  

 

Препоръчва се при: диарии, дизентерии, за налагане на рани и язви на кожата, против 

пърхут - чисти го и заздравява епидермиса. 

 

Начин на употреба: Под форма на отвара - 1 супена лъжица нарязани листа се вари 1-2 

мин в 1 чаша вода и се оставя да престои 30 мин. Пие се 3 пъти на денпо 1 чаша. Една 

супена лъжица от същата отвара, примесена с половин чаена лъжичка зехтин е много 

добро средство против нервни спазми. Против пърхут се ползва същата отвара, като още в 
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началото преди да заври към водата се добавя половин чаена лъжичка морска сол и 1 

супена лъжица винен оцет - втрива се в корените. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

  Смрадлика - Cotinus 
 

 

Смрадлика 

Cotinus 

тетра, кукуч 

 

Описание: 

Храст, висок до 2 м, или малко дърво, достигащо до 4 

м. Листата са последователни, 3-8 см дълги, 

яйцевидни с дълги дръжки. Цветовете са зеленикави, 

събрани в съцветие метлица. Плодът е сух, 

едносеменен.  

Цъфти май-юни. 

Разпространение: 

Расте из храсталаци и дъбови гори, по сухи и каменливи места почти из цялата страна до 

800 м надморска височина. 

Употребяема част: 

Използват се листата. 

Лечебно действие: 

Затягащо, противовъзпалително, антисептично и кръвоспиращо действие, което се дължи 

на дъбилните вещества и етеричното масло. 

Приложения: 

• при гнойни кожни обриви, рани, циреи, потене на краката 

• при окапване на косата, кървящи, подути и гнойни венци 

• при хемороиди, ставни отоци 

• при диария, дизентерия, 

• за жабурене при кървящи венци, колит. 
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• В българската народна медицина смрадликата се използва при кръвохрачене, възпаление 

на червата и стомаха, при бъбречни заболявания, диария, киселини в стомаха, хемороиди. 

Външно приложение: 

Употребява се за бани при рани, екземи, хемороиди, при потене на краката, за промивки 

при бяло течение, за налагане на лапи при гнойни рани и циреи, за компреси при младежки 

пъпки. В смес със сол и нишадър се използва за гаргара при гърлобол и жабурене за 

заякване на венците. 

Вътрешно приложение: 

1 с.л. от листата на билката се слагат в 500 мл вода. Ври 10 минути. Пие се по 1 кафена 

чашка преди ядене, 4 пъти дневно. 

 

  Тлъстига - Sedum Acre L. 
 

 

Тлъстига 

Sedum Acre L. 

лютива тлъстига 

 

Лютивата тлъстига е  многогодишно тревисто растение 

с тънко, разклонено коренище с къси отчасти подземни 

издънки. Расте по каменисти и скалисти места. В 

България е установен е във всички флористични райони. 

От 0 до 2000 метра надморска височина  

 

Стъблата са разклонени от основата, полегнали или 

възходящи и са два типа: цветоносни - носещи цветовете и стерилни - без цветове. 

Цветоносните стъбла са възходящи или изправени, 5-15 cm високи, голи, разклонени.  

 

Листата на цветоносните стъбла са последователни, раздалечени, 2-5 mm дълги и 2-3 mm 

широки, яйцевидни, месести; върху стерилните стъбла листата са плътно, 

керимидообразно наредени. В основата на цветоносните стъбла се запазват изсъхнали 

ципести листа. 

 

Цветовете са 5 делни събрани във връхни съцветия. Венчелистчетата са 5 дълги от 5 до 10 

mm, златистожълти. Тичинките 10, малко по-къси от венчето.  
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Цъфти май-август  

 

Растението е лечебно, декоративно, медоносно и отровно. Употребяема част за лечебни 

цели  е стръка. 

 

Билката се суши в силно проветриви помещения или под навеси. Стръковете се разстилан 

на много тънък пласт (1-2 cm). Стръковете и листата са с високо водно съдържание и 

сушенето става бавно. През първата седмица билката се обръща всеки ден, след това 

обръщанията се разреждат в зависимост от състоянието на билката и времето.  

Лютивата тлъстига има хипотензивно и общоукрепващо действие. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 Трепетлика - Populus Tremula L. 
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Трепетлика 

Populus Tremula L. 

осика 

Описание: Дървесен вид със силно разклонена широка 

корона.  

Разпространен е из цялата страна, като в планините се 

изкачва почти до 1900 м надморска височина. Има 

съпътстваща функция в съобществата на обикновения 

горун, двата вида бук. смърч и бял бор. Проявява пионерни 

качества и бързо заема освободените горски пространства 

след изсичане, пожарища или ветровали. Тук образува самостоятелни съобщества, които 

се явяват част от непрекъснатите промени на горските екосистеми, т. е. постепенно те ще 

бъдат заменени от характерните за района дървесни видове и трепетликата отново ще има 

подчинена роля. Характерните белези на този вид са закръглените или триъгълно 

елиптични, късо заострени, едро и неправилно тъпо назъбени по края, без прозрачен ръб 

листа.  

 

Приложение: Трепетликата има типичен евроазиатски ареал. 

Дървесината й се използва както в хартиено-целулозната 

промишленост, така и за изработването на различни предмети за 

нашия бит, включително и кибритени клечки. 

Това е дърво-вампир, пиявица. При дълъг контакт е възможно 

главоболие, сънливост, затруднено дишане, гадене, понякога дори 

и загуба на съзнание. Трепетликата помага за снемане на възбудата 

и излишната енергия. Активна е само от 14 до 18 часа. 

  

По духовния път лекът е важен при дисхармония между степента 

на „отваряне" и способността тя да се реинтегрира в стабилно 

(центрирано) равновесие. Физически „Трепетликите" могат да страдат от отслабен 

имунитет с трески, кашлици, цистити, нарушено храносмилане с подуване на корема от 

газове и др.  

Това е едно от най-често предписваните Бахови средства, често се комбинира с Гарвански 

лук. 

В народната медицина:  Приема се спиртна настойка от пъпки от трепетлика в 

съотношение едно към десет по 25-30 капки на ден. Отварата и настойката от трепетлика 

се прилагат при хроничен цистит, също и при слабост на пикочния мехур и др. 

 



Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 235 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

Трънка - Prunus Spinosa 
 

 

Трънка 

Prunus Spinosa 

Силно разклонен бодлив храст, висок 1—3 м, с 

тъмносива кора. Листата са елипсовидни до обратно 

яйцевидни, 2—4 см дълги, назъбени. Цветовете са бели, 

най-често единични, 1,5—2 см в диаметър, с 5—6 мм 

дълги дръжки. Чашката и венчето са петлистни, а 

Тичинките са многобройни. Плодът е костилков, 

кълбовиден до елипсовиден, тъмносин със синкав 

восъчен налеп и стипчивокисел вкус. Цъфти преди 

разлистването през март—април. 

Използват се цветовете (Flores Pruni spinosae) и 

плодовете (Fructus Pruni spinosae). 

 

Съставки:  

Цветовете съдържат флавоноиди, главно кемпферол, кемпферол —3,7-дирам-нозид и 

кверцетин; малко цианогенни гликозиди, захари и др.  

Плодовете съдържат захари (глюкоза и захароза), пектинови и дъбилни вещества, 

антоцианови багрила, витамин С, органични киселини и др 

Расте из храсталаци, по слогове и край пътища в зоната на дъбовите гори в низините и 

планините на цялата страна докъм 1200 м надморска височина. 

Приложения: 

плодовете - запичащо средство при стомашно-чревни разстройства 

цветовете - успокояващо, пикочогонно, потогонно и очистително средство 

цветовете - при възпаление на бъбреците и пикочния мехур 

цветовете - при болезнени състояния: невралгия, болки в стомаха, ревматизъм, коликина 

жлъчния мехур  

Даните са взети от каталог на билките в България 
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    Царевична коса - Zea Mays L. 
 

 

Царевична коса  

Zea Mays L. 

царевична свила 

 

Родината на царевицата е Мексико. Тя започва да се 

отглежда в Европа след Великите географски открития, 

т.е. през XVI век. В Индия и Китай култивирането ѝ 

започва през XVII в.Първите европейци, които са я 

видели, били моряците на Колумб, стъпили на бреговете 

на Америка преди 500 години. 

 

Царевицата е едногодишно културно растение с право, 

неразклонено, до 3—4 м високо стъбло.  

Листата са линейни, с успоредно жилкуване.  

 

Цветовете са еднополови; мъжките са събрани във 

връхни метличести сьцветия, а женските - в кочани, разположени по стъблото.  

 

Цъфти през лятото. 

 

За лечебни цели се използват дългите нишковидни близалца на женските цветове  - т. 

нар. царевична коса или свила. 

 

Използва се като: кръвоспиращо, жлъчегонно и пикочогонно средство при бъбречно 

каменна болест, цистити,жлъчни дискенизии, възпаления и конкременти, гинекологични 

кръвоизливи, атеросклероза и др.  

 

Даните са взети от каталог на билките в България 
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Черен Бъз - Fr. Sambuci Nigrae 
 

 

 
 

Черен бъз 

Fr. Sambuci Nigraee 

 

Описание: 

Растението е храст или дръвче с разперени клони и бяла шуплеста сърцевина. Листата са 

нечифтоперести с 2-3 чифта листчета, дълги 20 см. Отделните листчета са яйцевидни или 

продълговати, заострени, връхни сложни щитосенникоподобни съцветия. Имат 5-зъбна 

чашка, жълтеникавобяло венче, което е съставено от 5 сраснали в основата си, широко 

притъпени венечни листчета. Тичинките са 5, с едри жълти прашници. 

Разпространение: 

Растението се среща навсякъде по влажните места, из храсталаците, в горите и населените 

места. Из планините се намира на надморска височина до 1500 м. 

Употребяема част: 

Използват се цветовете и цвета на черния бъз. 

Лечебно действие: 

Цветовете действат противовъзпалително, потогонно, секретологично и отхрачващо. 

Плодовете действат леко слабително, а листата – слабително и диуретично. 

Приложения: 
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- при възпаление на дихателните пътища, простудни заболявания, бронхит, пневмония, 

туберкулозна кашлица 

- при стомашно-чревни и чернодробни заболявания, 

- при възпаление на бъбреците и пикочния мехур 

- ревматизъм, подагра и др 

- Народната медицина предписва черен бъз и при кръвно налягане, задух, трудно 

униниране и кръвопикаене. 

- корените и корите се препоръчват като слабително средство, при затлъстяване, воднянка, 

- извлекът от листата – при ревматизъм, хемороиди, кожни заболявания 

- плодовете - като усилващо средство и при невралгия 

Вътрешно приложение: Две чаени лъжички билка се залива с 250 г кипяща вода. Оставя 

се да кисне 15-20 мин. От прецедената запарка се приемат 203 чая на ден. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

Черница - Morus Nigra L. 
 

 

Черница  

Morus Nigra L. 

Черница е род покритосеменни растения от семейство 

Черничеви (Moraceae). Включва десетина вида дървета, 

разпространени главно в субтропичните области на Азия, 

Африка и Америка. 

Черницата е близка роднина на смокинята, която расте 

свободно из южните кътове на нашата страна. Вгледа ли 

се човек по-внимателно, ще долови приликата.  

Черницата се заселва по топлите слънчеви места. Страда от студ, но издържа на пушек и 

газове във въздуха. Кората и е напукана мрежовидно, кафява е'до сивочерна на цвят. 

 Височината на дървото достига до 20 м, а дебелината — до 80 см.  

Тъмнозелените листа имат форма на сърце, но са насечени неправилно на два-три дяла. 

По края са назъбени, а на върха — заострени. Използуват ги за храна на копринената буба. 

Има черна и бяла черница. Листата на черната черница са по-едри, по-лъскави и с 

грапави власинки. Тя расте из по-топлите места. 

От плодовете се приготвят петмези, компоти, мармелади, сокове, сиропи и др. У нас се 
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берат годишно до 1600 тона. Събират се, като се разстила платно под дървото и клоните се 

раздрусат. 

В народната медицина се използва като: слабително, откашлящо, пикочогонно, 

хипогликемично, седативно действие. Прилага се за лечение на запек, лека форма на 

захарен диабет, бронхити. Отварата от кората и корените се препоръчва за регулиране на 

нередовна менструация. Листата се употребяват при авитаминиза, като укрепващо 

средство, при задух. Корите и корените се препоръчва при полова слабост и бъбречна 

недостатъчност 

 

 

 

                                    Чесън - Allium Sativum 
 

 

Чесън - Allium sativum  

Чесанът е от семейство Лукови. Няма друго растение в света, което да 

лекува толкова успешно човечеството от древността до наши дни. 

 

Чесънът е мощен имуностимулант! Той повишава количеството на 

лимфоцитите, естествените клетки-убийци (унищожаващи раковите 

клетки) и стимулира останалите компоненти на имунната система. 

Чесънът стимулира дейността на клетките на NK и MACROPHAGES. Тези имунни клетки 

убиват патогени клетки в тялото, каквито са и раковите клетки. Имуностимулиращото 

действие на чесъна е обусловено от съдържащите се в него сяро-, селен- и германий – 

съдържащи съединения. 

Чесънът е мощен антиоксидант, благодарение на съдържащите се в него сулфидни 

съединения, които защитават организма от действието на свободните радикали. 

 

Чесънът подпомага извеждането от организма на токсичните соли на тежките метали – 

олово, манган, кадмии и др. 

 

Чесънът повишава радиотолерантността (радиоустойчивостта) на организма, което го 

прави незаменим помощник при лъчетерапия. 

Сулфидите на чесъна “улавят” молекулите на свободните радикали и дори отровни и 
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токсични вещества. Серните съединения не им позволяват да се превърнат в убийствените 

за човека канцерогенни форми. 

 

Чесънът има мощен ефект на детоксикация на организма. Именно този ефект на чесъна е 

в основата на лечебния ефект при химиотерапия и лъчетерапия. 

 

Чесънът демонстрира мощен антигъбичен и антибактериален ефект, като взаимодейства с 

определени химически реакции в тялото. Серните съединения на чесъна разрушават 

групите thiol (групите на сяра - водород) в ензимите, нужни за репродукцията 

(размножаването) на бактериите.По специфичен начин чесънът разрушава днк на тези 

ензими. Тези ензими са нужни за копирането на бактериалните хромозоми и тяхното 

разрушаване прави бактерията неспособна да се размножава. Така чесънът убива 

бактериите. Това е механизмът на действие на чесъна и върху раковите клетки. 

- Чесънът съдържа множество серни съединения, които имат мощен антивирусен ефект. 

- Чесънът има антитромбоцитен ефект, т.е. не позволява да се образуват съсиреци в 

кръвоносните съдове. 

- Чесънът има способността да понижи холестерола в кръвния серум. Медицински 

изследвания в Германия са доказали, че чесънът може да вдигне нивото на “добрият 

холестерол” най-малко с осем процента. 

- Чесънът е в състояние да понижава кръвната захар, която го прави много полезен 

диетичен инструмент в третирането на диабет. 

- Чесънът има кардиозащитно действие и предотвратява развитието на атеросклероза. 

- Чесънът въздейства благоприятно на ръста и делението на клетките. Това му свойство 

предизвиква регенерираш и подмладяващ ефект. 

 

Безспорни са лечебните качества на пресния чесън при заболявания на кръвоносната 

система, дихателните пътища, храносмилателната система, отделителната система, 

сърдечни заболявания и още много други. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

Чувен - Chenopodium Bonus-Henricus L. 
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Чувен  

Chenopodium Bonus-Henricus L. 

дива лобода, див спанак, влашки спанак 

Чувена расте из тревистите и рудерализирани места, 

предимио в планините между 800-2000 м надм. височина. 

Описaние: многогодишно тревисто растение с право, 

зелено или червеникаво, 5-80 см пирамидално 

разклонено стъбло и с месест, дебел и многоглавест 

корен. 

 

Листата са копиевидни, целокрайни, покрити с 

белезникав прах. Цветовете са зелени и дребни, събрани 

във връхно тясно пирамидално метличесто съцветие. 

Младите растения са покрити с брашнен налеп. 

 

Използваема част са корените на растението, които се вадят рано напролет - март или 

наесен, след узряването на семената 

август-октомври, се почистват, измиват сe, а по - дебелите се нацепват надлъж и на 

парчета до 10 см дълги. Сушат се на 

сянка или в сушилня при е до 50С. Изсушените корени са тъмносиви, с характерен мирис и 

блудкаво-стипчив вкус. 

 

 

Лечебно действие и приложение: слабително, кръвоочистително. 

 

Българската народна медицина препоръчва корените на чувена при хемороиди, камъни 

в бъбреците, сифилис, като 

слабително и др., а външно - за бани при рани и циреи. 

Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

 Шипка - Rosa Canina 
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Шипка 

Rosa Canina 

Описание: 
Храст с прави или извити стъбла, стигащи на 

дължина до 3 м и покрити с твърди бодливи, 

сърповидно извити шипове. Цветоносните стъбла 

понякога са без шипове. Цветовете са розови или 

бели. Плодчетата са едносеменни орехчета, 

затворени в месесто цветно легло, което се разраства 

и образува яркочервен, яйцевиден до сферичен плод 

- шипка. Цъфти май-юли, а плодовете узряват през 

есента.  

Разпространение: 

Расте из храсталаци и редки гори, край реките, по тревисти склонове и синури, в 

равнините и планините до 2000 м надморска височина.  

  

Употребяема част: 
Използват се шипките.  

Лечебно действие: 
Подобрява окислително-редукционните процеси в клетките, уплътнява капилярите, 

действа диуретично. Шипката влияе благоприятно на функциите на костния мозък и 

обмяната на веществата. Лечебният ефект се дължи главно на витамините. 

Приложения: 

• при авитаминоза - скорбут и хиповитаминоза - пролетна умора  

• при състояния след тежко боледуване - засилва защитните сили на организма  

• повишава жизнения тонус и работоспособността и активира обмяната на веществата  

• при трескави състояния, кървене на венците, диария, жълтеница,  

• при хепатит и други чернодробни заболявания  

• при обилни маточни кръвотечения  

• диуретично и противовъзпалително средство при бъбречни и сърдечно-съдови 

заболявания 

• при застойни течности в организма, пясък и камъни в отделителната система, 

кръвоизливи 

• В българската народна медицина шипката се използва при болести на простатата, захарен 

диабет, трудно уриниране, албумин, лошо храносмилане, атеросклероза, за ободряване, 

при червен вятър, коклюш, високо кръвно налягане, главоболие, безсъние. 

Шипковото брашно, приемано по 1 лъжица след ядене, се приема при изпаднало задно 

черво.  

Отвара от семената, счукани или смлени, се пие при камъни в жлъчката, бъбреците и 

пикочния мехур.  

Венечните листа се употребяват при маточни или други кръвоизливи, болки на стомаха и 

червата, диария, кръвохрачене.  

Корените се приемат при глисти, кръвохрачене, за улеснение на храносмилането.  
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Плодът със семето се взема при тении.  

 

 

Външно приложение:  промивки при сълзене на очите, за жабурене при зъбобол и гаргара 

при гърлобол, при кървене на венците. 

Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се слага в 250 мл вода. Пие се като чай. Приема 

се 3 пъти дневно преди ядене. 

 

 
Даните са взети от каталог на билките в България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар за събиране на Билки 

 

 Име Яну Фев Мрт Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек 
1 Алое             
2 Бобови  

шушулки 
      

   
   

3 Божур     
  

      

4 Борови 
връхчета 
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5 босилек       
  

    

6 Бръшлян             
7 Бряст         

   
 

8 Бъз     
  

      

9 Бъзак        
  

   

10 Бял  
крем 

     
  

     

11 Бял 
Равнец 

     
   

    

12 Водно 
пипериче 

      

  

    

13 Волски 
език 

            

14 Вратига       
     

 

15 Върбинка     
   

     

16 Глог    
   

      

17 Глухарче     
    

  
  

18 Горска 
ягода 

            

19 Горчив 
пелин 

        
    

20 Градински 
чай 

            

21 Джоджен 
 

      
  

 

   

22 Дилянка         
  

  

23 дрян             

24 Дъб-кори   
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25 Дюля             

26 Дяволска 
уста 

      
   

   

27 Еньовче       
 

     

28 Жаблек       
 

     

29 Живовлек             
30 Жълт 

кантарион 
     

  
     

31 Жълт 
равнец 

     
   

    

32 Зайча 
счнка 

   
  

       

33 Змийско 
мляко 

    
      

  

34 Здравец          
   

35 Иглика   

  
 

  
   

  

36 Конски 
кестен 

        
  

  

37 Кокиче             
38 Коприва  

         
  

39 Копър         семена    
40 Котешка 

стъпка 
            

41 Кукуряк  
  

         

42 Къклица        семена     
43 Къпина             
44 Лайка             

45 Лепка             
46 Липа             
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                           ЯДЛИВИ ГЪБИ 

                  

 

Борова манатарка 

 

Boletus pinophilus Pilát & Dermek 

семейство Boletaceae (Манатаркови) 

синоним Boletus pinicola (Vittad.) A. Venturi 

У нас Борова манатарка. 
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По света Cèpe des pins (френски), Kiefern-Steinpilz (немски), Белый гриб сосновый (руски). 

Шапка Отнало полукълбовидна, после се изправя до плоска. Винено-кафява, по-късно 

червено-кафява. При младите гъби покрита с бял налеп (пруина), който лесно се 

отстранява и изчезва при по-развитите гъби. Повърхността е матова и неравна. 

Обикновено расте до 20 cm, но някои екземпляри достигат и повече. 

Тръбички При младите гъби – бели, после постепенно пожълтяват. Порите са ситни, 

оцветени като тръбичките. 

Пънче Отначало кълбовидно. После бухалковидно със значително по-широка основа. 

Белезникаво, но с кафеникави участъци или изцяло кафеникаво. Покрито с белезникава 

мрежа. 

Месо Бяло и плътно и не променя цвета си. Под кожицата на шапката може да се открие 

червеникава ивица. С приятен вкус и без особена миризма. 

Местообитание Среща се в иглолистни гори с бор (Pinus), смърч (Picea abies) и ела 

(Abies), но рядко и в гори от бук (Fagus). Предпочита по-студените условия във високите 

планински гори и не се среща често. Появява се сравнително рано, през пролетта и 

продължава да расте до края на есента (V-XI). 

Даните са взети от ядливи гъби в България 

Булка гъба 
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Amanita caesarea (Scop.) Pers. 

семейство Amanitaceae (Мухоморкови) 

У нас Булка гъба, Булница, Яйченик. 

По света Caesar’s mushroom (английски), Oronge (френски), Kaiserling (немски), 

Императорский гриб (руски), Ovolo (италиански). 

Шапка Отначало кълбовидна до яйцевидна, по-късно полукълбовидна и накрая плоска, 

със слабо изразена гърбица. Червена, оранжево-червена или златистожълта. Повърхността 

е най-често гола, гладка, суха и лъскава, и в редки случаи покрита с едри, парцалести 

остатъци от общо покривало. Ръбът е много ясно набразден. Диаметър до 20 cm. 

Ламели Жълти, нагъсто разположени и свободни от пънчето. 

Пънче Цилиндрично, в основата обхванато от остатъка от общото покривало (волва), с 

пръстен. Жълто. Над пръстена пънчето е вертикално набраздено. Под него пънчето е 

гладко. Височина до 12 cm. 

Пръстен Широк, висящ. Жълт. Горната повърхност е фино набраздена. 

Волва Под формата на бяла, кожеста торбичка обгръщаща основата на пънчето. Тя е 

значително по-широка от пънчето и обикновено отстои от неговата повърхност. 

Месо Белезникаво, жълтеникаво под кожицата на шапката, с приятни миризма и вкус. 

Спори Споровият прах е бял до жълтеникав. 

Местообитание Расте в широколистни гори и храсталаци, обикновено с дъб (Quercus) и 

кестен (Castanea). Предпочита топли, сухи и припечни места с по-рядка растителност. 

Среща се в низините и планините до около 1000 m надморска височина. Плододава от края 

на пролетта до есента (VI-X). 

Природозащитен статус Уязвим. Повече информация и снимки на вида може да намерите 

в сайта за Гъбите от Червената книга на България. 

Коментар Добра ядлива гъба.  Отличните вкусови качества на Булката са известни още от 

римско време. Подходяща е за употреба, както в свежо състояние, така и сушена, 

маринована и стерилизирана. 

Даните са взети от ядливи гъби в България 

 

http://www.fungibg.com/node/23
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Горска печурка 
 

       

Agaricus sylvaticus Schaeff. 

семейство Agaricaceae (Печуркови) 

*Латинското име понякога се изписва Agaricus silvaticus. 

синоним Agaricus haemorrhoidarius Schulzer 

У нас Горска печурка, Кафява горска печурка, Кървавочервена печурка. 

По света Blushing wood mushroom (английски), Agaric des forêts (френски), Kleiner 

Waldchampignon (немски), Шампиньон лесной (руски). 

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпкънала и накрая плоска, понякога със 

слъбо изразена гърбица. Покрита с кафяви или червеникаво-кафяви, влакнести люспи 

върху по-светъл кафеникав фон. Разположението и характера на люспите варират. Те 

http://manatarka.org/files/2013/09/Agaricussylvaticus1.jpg
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могат да са гъсто разположени или малко на брой и отдалечени. Повърхността е суха и 

почервенява при нараняване. Ръбът е изправен и слабо провиснал. Диаметър до 12 cm. 

Ламели Отначало бели, по-късно розово-сиви, розово-червени и накрая тъмнокафяви. 

Гъсти и свободни от пънчето. Ръбът често е светъл и слабо назъбен. 

Пънче Цилиндрично, с разширена основа наподобяваща луковица или понякога слабо 

бухалковидно. С ципест пръстен разположен в горната част. Бяло до кафеникаво. 

Повърхността е гладка над пръстена и влакнеста под него, почервенява след нараняване. 

Понякога близо до разширената основа се виждат кафеникави люспи. Височина до 15 cm. 

Пръстен Еднослоен или двуслоен (когато е покрит с люспи отдолу). Отгоре бял, по-късно 

кафяв и гладък. Отдолу кафяв и влакнест, понякога с кафяви люспи. Изправен или 

увиснал, а ръбът може да е целокраен или назъбен. 

Месо Бяло, но скоро бързо почервенява в областта на шапката и горната част на пънчето, 

както и в повърхностните зони на пънчето. Рядко почервенява в долната част на пънчето. 

Миризмата и вкусът са приятни. 

Спори Споровият прашец е черно-кафяв. Спорите са с размери 4.5-6.5 х 3-4 μm. 

Местообитание Обикновено във вътрешността на иглолистни и широколистни гори и по-

рядко на горски поляни. Плододава през лятото и есента най-често на групи и е широко 

разпространен вид. Автори, които разделят A. sylvaticus от A. haemorrhoidarius смятат, че 

те имат различна екология, като първата обитава иглолистни, а втората широколистни 

гори 

Даните са взети от ядливи гъби в България 
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Дъбова манатарка 

 

Boletus reticulatus Schaeff. 

семейство Boletaceae (Манатаркови) 

синоним Boletus aestivalis (Paulet) Fr. 

У нас Дъбова манатарка, Мрежеста манатарка, Лятна манатарка. 

По света Summer cep (английски), Cèpe d’été (френски), Sommer-Steinpilz (немски), 

Боровик сетчатый (руски). 

Шапка До 20 cm в диаметър. Полусферична, после изпъкнала, плоско-изпъкнала или 

плоска. Почти суха или понякога леко влажна, особено при по-стари плодни тела и в 

мокро време. Обикновено фино до грубо напукана. Оцветена почти еднородно в един цвят, 

светлокафява до кафява, понякога обезцветена до охрена, сивкаво-охрена или почти 

изцяло бяла. Не посинява при одраскване. 

Тръбички Отначало бели, после кремави, бледожълти до жълти с маслиненозелен тон. Не 

променят цвета си при излагане на въздух. Порите са със същите цветове и също не 

променят цвета си при одраскване. 

Пънче Бухалковидно или цилиндрично. Почти еднакво на цвят с шапката, изцяло покрито 

с фина мрежа. 

Месо Бяло, понякога с кафеникави петна в основата на пънчето. Не променя цвета си при 

излагане на въздух. Миризмата и вкусът са неопределени. 

Спори Спорите са с размери 11.5–19.5 × 3.5–5.5 μm. 

http://manatarka.org/files/2012/02/Boletusreticulatus1.jpg
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Местообитание Широколистни или смесени гори, образува микориза с различни 

широколистни дървета – дъбове (Quercus), бук (Fagus), кестен (Castanea), леска (Corylus), 

габър (Carpinus) или липа (Tilia). Широко разпространен вид в Европа, вероятно по-често 

срещан на юг. 

Даните са взети от ядливи гъби в България 

 

Жълта рогачка 

 

Hydnum repandum L. 

семейство Hydnaceae 

синоним Dentinum repandum (L.) Gray 

У нас Жълта рогачка, Жълта сърненка, Жълта сърнена рогачка, Овчи крак. 

По света Wood hedgehog, Hedgehog mushroom (английски), Pied-de-mouton (френски), 

Semmel-Stoppelpilz (немски), Ежовик желтый (руски). 

Шапка С бял или жълтеникав цвят, с неправилна форма, първоначално изпъкнала с 

подвит ръб, по-късно плоска или вдлъбната в средата.  Повърхността е суха, кадифена, 

неправилно нагъната, при по-старите екземпляри леко напукана. До 15 cm в диаметър. 

Пънче До 8 cm, цилиндрично или бухалковидно, бяло, често ексцентрично разположено 

спрямо шапката. 

http://manatarka.org/files/2011/12/Hydnumrepandum1.jpg
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Месо Бяло, твърдо, със слаба миризма и леко-горчив вкус. 

Иглички Игличките на спорообразувщия слой са бели до белезникави, низбягващи по 

пънчето, крехки и лесно се отделят от шапката. При най-младите екземпляри са трудно 

забележими. 

Спори Споровият прах е бял. 

Местообитание Расте в широколистни, иглолистни и смесени гори, често на групи, от 

средата на лятото до края на есента.  (VII-XI). 

Коментар Добра ядлива гъба.  Отличните вкусови качества на Жълтата рогачка са високо 

ценени из северното полукълбо, затова и тя присъства на почти всички европейски пазари. 

Тъй като е често срещана и лесна за идентификация, тя е високо ценена от почитателите на 

ядливи гъби и у нас. В сушено състояние се използва за приготвяне на гъбено брашно. 

Даните са взети от ядливи гъби в България 

 

 

Канеленокафява манатарка 

 

Xerocomus badius (Fr.) E.-J. Gilbert 

семейство Boletaceae (Манатаркови) 

синоним Boletus badius (Fr.) Fr., Imleria badia (Fr.) Vizzini 

У нас Канеленокафява манатарка. 

http://manatarka.org/files/2012/03/Xerocomusbadius1.jpg
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По света Bay bolete (английски), Bolet bai (френски), Maronenröhrling (немски), Польский 

гриб (руски). 

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала до плоска. Тъмночервеникаво-

кафява, кестенява до тъмнокеремидено-червена. Когато е суха, е гладка, но във влажно 

време придобива особена лепливост. До 15 cm в диаметър. 

Тръбички Кремави до бледо жълти. Посиняват или не посиняват при нараняване. Порите 

са със същия цвят и посиняват при нараняване. 

Пънче Цилиндрично, вретеновидно до почти бухалковидно. Често се стеснява към 

основата. Оцветено като шапката или малко по-светло. 

Месо Белезникаво или жълтеникаво, посиняващо в областта на шапката при излагане на 

въздух. Без особени миризма и вкус. 

Спори С размер 11-15 х 4-6 μm, гладки. 

Местообитание Предимно иглолистни или смесени гори. Образува микориза най-вече със 

смърч (Picea) или борове (Pinus), но в редки случаи също и с бук (Fagus) и дъбове 

(Quercus). В Европа широко разпространена и често намирана. 

Сходни видове Обикновено се разпознава лесно, но понякога Xerocomus badius може да 

наподоби Xerocomus moravicus (Моравска манатарка). Последната има бяло месо, което не 

посинява, непроменящи цвета си жълти пори и расте в различен хабитат 

Даните са взети от ядливи гъби в България 

 

Кладница 

 

http://manatarka.org/xerocomus-moravicus
http://manatarka.org/files/2012/01/Pleurotusostreatus2a.jpg
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Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 

семейство Pleurotaceae 

У нас Обикновена кладница. 

По света Oyster mushroom (английски), Pleurote en huître (френски), Austern-Seitling 

(немски), Вешенка обыкновенная, Устричный гриб (руски). 

Шапка Несиметрична към пънчето, с форма на мида (стрида) или  ветрилообразна. 

Отначало плоска и правилна,  после  вдлъбната фуниевидна. Много  месеста, достига на 

ширина от 6 до 10 cm. Кожицата е съвсем гладка, с маслено възчерен, пепеляво сив, кафяв, 

понякога сивоохрен до синкаво червен цвят. Често расте на гниещи пънове и от един 

корен (мицел) излизат множество екземпляри, шапките им са разположени гъсто една над 

друга керемидообразно. Ръбът е завит надолу и навътре. 

Ламели Бели, редки, понякога свързани помежду си с анастомози;  слизат по пънчето 

доста надолу, често дори до основата, разклоняват се няколко пъти към периферията, 

докато достигнат ръба, а в пънчето са здраво заловени. 

Пънче Бяло, здраво, месесто, в основата филцовано, често странично или ексцентрично 

разположено, с влакнесто месо. Понякога, когато ламелите са спуснати много надолу, то 

не се вижда, но обикновено дължина му е 1 до 4 cm, а дебелината –  от 1 до 3 cm. 

Месо Бяло, меко и дебело, доста сочно, без особен мирис. При старите плодни тела става 

твърдо и жилаво, особено в пънчето. 

http://manatarka.org/files/2012/01/Pleurotusostreatus8.jpg
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Спори Безцветни, гладки, цилиндрични с размери 8-12 х 3-4 μm. Споровият прашец е бял 

до бледолилав. 

Местообитание Кладницата расте по мъртви и живи дървета, както и по гниещи трупи 

(кладни) на големи групи на едно място като кичури. Предпочита стеблата на 

широколистни, по-рядко иглолистни дървета. Появява се късно през лятото и расте чак до 

настъпване на пълната зима и през декември. 

Коментар Безусловно ядлива. Макар че цветът на гъбата понякога е тъмен, месото й е 

бяло, вкусно и дебело; то не променя цвета си, при готвенето остава бяло и приятно, но за 

готвене трябва да се вземат само млади гъби. Подходяща е и за консервиране.  Масово се 

култивира и продава в големите магазини. 

Даните са взети от ядливи гъби в България 

 

Кравешка масловка 

 

Suillus bovinus (Pers.) Roussel 

семейство Suillaceae 

У нас Кравешка масловка, Кравешка гъба. 

По света Jersey cow bolete (английски), Bolet des bouviers (френски), Kuh-Röhrling 

(немски), Козляк (руски). 

Шапка До 10 cm в диаметър. Първоначално полусферична, по-късно се разраства до 

изпъкнала. Меснорозова, жълтеникаво-охрена, бежова, охрена, светлобежова или 

жълтеникаво-кафява, често с изразен бледорозов тон. Обикновено лепкава, гладка или 

http://manatarka.org/files/2012/03/Suillusbovinus3.jpg
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много фино люспеста. Ръбът обикновено е по-светъл от останалата повърхност на шапката 

и е повече или по-малко подвит в началото, после се изправя. 

Тръбички Мръсно жълтеникави. Порите са първоначало със среден размер, но по-късно 

стават широки, ръбести или неправилни. На цвят са мръсно жълтеникави, жълтеникаво-

бежови до охрено-жълти. 

Пънче Цилиндрично или бухалковидно. Повече или по-малко със същите цветове като 

шапката. Отсъства пръстен. Мицелните хифи, свързани към основата на пънчето, са 

розови. 

Месо Жълтеникаво-бяло до кремаво, понякога на места с бледорозов тон. Не посинява. 

Няма определена миризма. Вкусът е умерен. 

Спори С размери 8–10 х 3–4 μm. 

Местообитание Иглолистни гори, но също и в изкуствени насаждения. Образува микориза 

с борове (Pinus). Широко разпространена в Европа. 

Сходни видове Възможно е да се сбърка с Suillus variegatus (Синееща масловка), но се 

отличава лесно поради непосиняващото месо и лепкавата повърхност на ша 

Даните са взети от ядливи гъби в България 

 

Ливадна печурка 

 

Agaricus arvensis Schaeff. 

семейство Agaricaceae (Печуркови) 

http://manatarka.org/suillus-variegatus
http://manatarka.org/files/2011/12/Agaricusarvensis1.jpg
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У нас Ливадна печурка, Горско-ливадна печурка, Бяла горско-ливадна печурка, Анасонова 

печурка, Анасонлийка, Дебелкиня. 

По света Horse mushroom (английски), Шампиньoн полевой (руски). 

Шапка Звънчевидна в началото, после полукълбовидна с подвит ръб, по-късно плоска и 

широка с изправен ръб. Бяла и пожълтява слабо при допир и при престояване, понякога 

бледокафява при по-старите екземляри. До 15 cm в диаметър. 

Ламели Свободни от пънчето, гъсти. Първоначално белезникави, после сиво-розови и 

накрая покафеняват до кафяво-черни. Сравнително късно потъмняват. Неразтворени, 

гъбите наподобяват други гъби с бели пластинки. 

Пънче Високо до 15 cm, плътно, по-късно кухо, със същия цвят като шапката, леко 

удебелено в основата. Повърхността е гладка. 

Пръстен Широк, висящ и траен. Оформен от двойна мембрана, долният пласт от която 

виси във формата на звезда или зъбно колело. 

Месо Месото на шапката е дебело, сочно, белезникаво, с миризма на анасон, при 

нараняване остава бяло или пожълтява слабо. Месото в основата на пънчето не пожълтява. 

Спори Споровият прах е тъмно кафяв. Размерът на спорите е 6.3 -7.7 х 4.5-5.3 μm. 

Местообитание Расте в пасища и тревисти места, между храсталаци и в овощни градини 

от края на пролетта до късна есен (V-XI). 

Коментар Отлична ядлива гъба .Употребява се в свежо състояние, сушена и 

консервирана. 

Сходни видове Ливадната печурка може да се сбърка със следните гъби, които трябва да 

се познават 

Даните са взети от ядливи гъби в България 

 



Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 262 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

Обикновена манатарка 

 

Boletus edulis Bull. 

семейство Boletaceae (Манатаркови) 

У нас Обикновена манатарка, Меча гъба, Самунка. 

По света Cep, Penny bun (английски), Porcino (италиански), Cèpe de Bordeaux (френски), 

Gemeine Steinpilz (немски), Белый гриб, Боровик (руски). 

Шапка Отнало полукълбовидна, после се изправя до плоска. Кафява с по-бледи участъци, 

особено по периферията. Шапките на съвсем младите гъби може да са почти бели. 

Повърхността е гладка и понякога слабо набръчкана, без тенденция за напукване. Ръбът 

отначало е слабо подвит, по-късно се изправя и обичайно е подчертан с бледа ивица. 

Обикновено достига 20 cm в диаметър, но инцидентни екземпляри са още по-големи. 

Някои автори считат екземпляри с шапки с по-жълт тон (Boletus venturii), или изцяло бели 

шапки (Boletus persoonii) за отделни видове. 

Тръбички При младите гъби – бели, после постепенно пожълтяват. Порите са ситни, 

оцветени като тръбичките. 

Пънче Отначало яйцевидно. После бухалковидно с по-широка основа и по-рядко почти 

цилиндично. Покрито с белезникава мрежа върху светъл, белезникав фон. 

Месо Бяло и плътно и не променя цвета си. С приятен вкус и миризма на манатарка. 

http://manatarka.org/files/2011/12/Boletusedulis4.jpg
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Местообитание Иглолистни и широколистни гори. У нас се среща предимно във 

високопланинските гори от смърч (Picea), и в по-малка степен с други дървета като бор 

(Pinus), ела (Abies), бук (Fagus) и бреза (Betula). Расте през лятото и есента. Често срещан 

вид в своето местообитание. 

Коментар Добра ядлива гъба.  

Даните са взети от ядливи гъби в България 

 

 

Обикновена масловка 

 

Suillus luteus (L.) Roussel 

семейство Suillaceae 

У нас Обикновена масловка, Същинска масловка, Тлъстица, Боровка. 

По света Slippery Jack (английски), Nonnette voilée, Bolet jaune (френски), Butterröhrling 

(немски), Маслёнок обыкновенный (руски). 

Шапка Отначало кълбовидна, по-късно изпъкнала и накрая плоска. Кафеникава, понякога 

с по-светли, белезникави части и жълтеникава при застаряване и засушаване. 

Повърхността е лепкава и слузеста. В по-сухо време лъскава. Кожицата се отделя лесно от 

месото. Ръбът е отначало подвит, по-късно изправен. До 12 cm в диаметър. 

Тръбички Първоначално жълти, но с възрастта потъмняват. Порите са ситни и жълти. Не 

посиняват при нараняване. 

http://manatarka.org/files/2018/02/Suillusluteus10.jpg
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Пънче Цилиндрично. Белезникаво до жълто. С пръстен в горната си част. Над пръстена, 

повърхността е обсипана със ситни, тъмни зрънца, а под него – слузеста и гладка. 

Височина до 10 cm. 

Пръстен Широк, дебел и сравнително траен. Бял, с кафяво-виолетово обагрена долна 

повърхност. 

Месо Бяло до жълтеникаво, плътно, при застаряване – меко. Не променя цвета си. Без 

особени миризма и вкус. 

Спори Споровият прашец е кафяв. 

Местообитание Среща се единствено в симбиоза с борове (Pinus). Сезонът започва през 

пролетта и продължава до края на есента. Плододава в особено големи количества при 

влажно време през есента. 

Коментар Ядлива гъба.  Кожицата се обелва и отстранява преди кулинарната обработка. 

Даните са взети от ядливи гъби в България 

 

 

Обикновен пачи крак 

 

Cantharellus cibarius Fr. 

семейство Cantharellaceae (Пачи крака) 

У нас Обикновен пачи крак, Лаберка. 

http://manatarka.org/files/2011/12/Cantharelluscibarius6.jpg
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По света Chanterelle (английски), Girolle (френски), Echter Pfifferling (немски), Лисичка 

желтая (руски). 

Отличителен белег на тази гъба е сярно-жълтият цвят, освен при най-младите екземпляри, 

които са с по-бледа окраска. 

Шапка Може да е с твърде различни размери, като при някои екземпляри достига и до 15 

cm в диаметър. Тя е месеста, при младите екземпяри плоска с подвит ръб, а при зрелите 

плодни тела става подчертано фуниевидна, с вълнообразен ръб. 

Спороносен слой Под формата на жилки и плитки бразди. Жилките са низбягващи по 

пънчето, с многобройни разклонения, с цвета на шапката. 

Пънче До 10 cm високо, цилиндрично или изтъняващо към основата, понякога 

ексцентрично разположено спрямо шапката. 

Месо Дебело, плътно, бяло или с жълтеникав цвят, приятна плодова миризма, сладникав 

вкус и малко жилаво. 

Спори Споровият прах е жълт. 

Местообитание Расте в широклистни, иглолистни и смесени гори от началото на лятото 

до края на есента (VI-XI), обикновено на групи. Широко разпространен вид у нас. 

Коментар Добра ядлива гъба.  Пачият крак е една от най-търсените гъби у нас поради 

характерния си външен вид, който трудно може да бъде сбъркан, и отличните си вкусови 

качества. В сравнение с други ядливи гъби пачият крак се задържа най-дълго време 

пресен, което способства за комерсиалната му употреба. 

Даните са взети от ядливи гъби в България 
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Обикновена пънчушка 

 

Armillaria mellea (Vahl) P Kumm. 

семейство Physalacriaceae 

синоними Armillariella mellea (Vahl) P. Karst, Clitocybe mellea(Vahl) Ricken 

Видовото име „mellea” означава с цвят на пчелен мед. 

У нас Обикновена пънчушка, Припънка, Светеща пънчушка, Фосфорна гъба, Чума по 

дърветата. 

По света Honey fungus (английски), Armillaire couleur de miel (френски), Honiggelber 

Hallimasch (немски), Опёнок осенний (руски). 

Шапка Тънкомесеста, с диаметър до 12 cm. Отначало е полусферична и е свързана за 

пънчето чрез кожесто було; по-късно става широка и плоска, ръбът се откъсва от булото и 

то остава да виси като пръстен на пънчето. Цветът на шапката е разнообразен — 

ясноохрен, меденожълт, сивочервен или дори нечисто кафяв. Покрито е с множество 

тъмни мъхнати люспици, които са наредени в концентрични кръгове — в средата по-гъсти, 

а към периферията по-редки. Тези люспици се изтриват лесно с пръст и опадват, също така 

се измиват и от дъждовете. Шапките на развитите екземпляри по средата са тъмнокафяво 

оцветени от миниатюрни зрънца. 

Ламели Отдалечени една от друга, отначало бели с жълти или розови тонове, по-късно 

потъмняват, слабо низбягващи. По тях се забелязват често по-тъмни, ръждиви петна. 

Пънче На височива до 10 cm, а понякога и до 20 cm. Диаметър – 1,5 до 2 cm. Цилиндрично 

или изтъняващо към основата, често леко изкривено, с пръстен. Над пръстена е 

белезникаво, а под пръстена е жълто или кафяво с по-тъмна масленокафява основа. 

Повърхността е влакнеста. 

http://manatarka.org/files/2011/11/Armillariamellea.jpg
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Пръстен Разположен в горната част на пънчето, близо до шапката. Бял до жълтеникав, 

траен. 

Месо Тънко, отначало бяло, а после бледо кафяво. В областта на пънчето е жилаво. 

Спори Безцветни, гладки, елипсовидни, 7-9 х 5-6 μm. Споровият прашец е бял. 

Местообитание Припънката се среща на кичури от плодни тела по отрязаните гниещи 

пънове, по пречупените дървета, по отпадъците от дърветата при преработката на дървени 

материали, трески, клони, клончета и пр. Но тя напада и жива дървесина — 

широколистните и овощни дървета, на които нанася големи вреди, защото ги изсушава 

отчасти или изцяло. Гъбата прониква между кората и дървесината на дървото, както по 

стеблото, така и по корените и се храни с разлагащите се там органически вещества, но 

при живите дървета тя напада и здравите дървесни клетки и ги умъртвява. Гъбата се 

разпространява от дърво на дърво с помощта на мицелни върви, наречени ризоморфи. Ако 

някой пън или стебло, дори трески или стърготини са нападнати от мицела на тази гъба, те 

през нощта или на тъмно светят (фосфоресцират). 

Плододава предимно през есента (IX-XII), но е възможно да се появи и в началото на 

лятото, през юни. 

Коментар Условно ядлива гъба, след продължителна термична обработка. Според някои 

автори гъбата е трудно смилаема и за това се препоръчва да се използват само младите 

гугли, и то в малки количества. Също така, недостатъчно обработени гъби или остарели 

гъби могат да причинят отравяния. 

Даните са взети от ядливи гъби в България 
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Обикновена челядинка 

 

Marasmius oreades (Bolton) Fr. 

семейство Marasmiaceae 

У нас Обикновена челядинка (челадинка), Джунджулка, Гвоздейка, Кокошинка. 

По света Fairy ring champignon (английски), Faux mousseron (френски), Опёнок луговой 

(руски). 

Шапка Отначало звънчевидна, по-късно плоска с ниска, широка гърбица подобна на 

пъпка в центъра. Кремава до охрена, по-светла при изсушаване. Повърхността е гладка и 

суха. Ръбът е гладък или слабо набразден, често при развити плодни тела – фестониран. До 

5 cm в диаметър. 

Ламели Редки, бели до кремави и свободни от пънчето. При напълно развити екземпляри 

често с разклонения в дълбочина. 

Пънче Цилиндрично, тънко. Бяло до кремаво, но по-светло от шапката. При застаряване 

жълто-кафеникаво в долната част. Високо до 7-8 cm. 

Месо Бяло до белезникаво. Тънко, плътно, в пънчето – жилаво. Със слаба, приятна 

миризма. Миризмата е особена и се усеща най-добре, когато са събрани повече гъби на 

куп. Вкусът е приятен. 

Спори Споровият прашец е бял. 

Местообитание Расте по пасища, ливади и горски поляни сред ниска, зелена трева. Може 

да се срещне по всяко време от пролетта до есента, стига да е достатъчно влажно и да има 

свежа, зелена растителност. Често се среща на гнезда с голям брой плодни тела, а понякога 

http://manatarka.org/files/2011/12/Marasmiusoreades1.jpg
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и в кръгови формации – така наречените самодивски кръгове. Широко разпространен и 

често срещан вид в цялата страна. 

Коментар Добра ядлива гъба. Пънчетата се отстраняват. 

Даните са взети от ядливи гъби в България 

 

Овча прахан 

 

Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar 

семейство Albatrellaceae 

синоним Polyporus ovinus (Schaeff.) Fr., Scutiger ovinus (Schaeff.) Murrill 

У нас Овча прахан, Овча праханка, Овче виме. 

По света Sheep polypore (английски), Polypore des brebis (френски), Schaf-Porling (немски), 

Tрутовик овечий, Овечий гриб (руски). 

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно сравнително плоска, но неравномерна. Сивкава, 

сиво-бежова, с белезникава или бяла периферия. Често с допълнителни бледожълтеникаво-

зеленикави и бледорозови нюанси, особено по наранени места. Повърхността отначало е 

суха, гладка и мъхеста, по-късно е напукана и неравна. Ръбът е месест и дълго време 

остава подвит. Диаметър – до 15 cm. 

Тръбички Плитки – 1-2 mm, низбягващи по пънчето. Порите са много фини, бели до 

кремави и закръглени. Пожълтяват след нараняване. 

http://manatarka.org/files/2012/02/Albatrellusovinus2b.jpg
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Пънче Плътно, дебело, гладко, бяло или белезникаво, като пожълтява след нараняване. 

Често ексцентрично разположено спрямо шапката, цилиндрично или стесняващо се към 

основата. Размери 2-6 x 1-3 cm. 

Месо Твърдо и плътно, бяло или жълтеникаво, с приятна миризма и вкус, при старите 

екземляри леко горчиво. Реагира с калиева основа (KOH) и се оцветява жълто-зеленикаво. 

Спори Споровият прашец е бял. Размерът на спорите е 3-4.5 х 3-3.5 μm. 

Местообитание Стари иглолистни гори в планините. Вероятно образува микориза със 

смърч (Picea) и бор (Pinus). Расте както поединично, така и на големи групи. Понякога се 

случва няколко плодни тела да се съединят в керемидообразни туфи. Разпространен е във 

високопланинския иглолистен пояс на Витоша, Рила, Пирин и други наши планини. 

Сезонност – от средата на лятото до края на есента. (VII-XI). 

Коментар Ядлива гъба само в млада възраст.  По сведения на гъбари пожълтява при 

изваряване. 

Даните са взети от ядливи гъби в България 

 

 

Полска печурка 

 

Agaricus campestris L. 

семейство Agaricaceae (Печуркови) 

У нас Полска печурка, Червенушка, Старци. 

http://manatarka.org/files/2011/10/Agaricuscampestris2.jpg


Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 271 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

По света Field mushroom (английски), Wiesenchampignon (немски), Шампиньон 

обыкновенный (руски). 

Шапка Бяла, покрита с фини бели влакна и понякога кафеникави люспици. Отначало 

кълбовидна,  по-късно полусферична и накрая плоска. Ръбът в началото е подвит, после се 

изправя и носи фрагменти от частичното покривало. Диаметър до 12 cm. 

Ламели Отначало розови, после розово-кафяви, кафяви и накрая черно-кафяви. Ламелите 

са розови преди разкъсването на частичното покривало. Те са гъсти и несраснали с 

пънчето. 

 

Пънче Бяло, цилиндично или стеснено в основата. Гладко над пръстена, мъхесто под него. 

Височина до 6-8 cm и дебелина до 2-3 cm. 

Пръстен Бял, единичен и нежен. Скоро след разтварянето на шапката той опада и често не 

се наблюдава при развитите гъби. 

Месо Бяло или слабо розовеещо при нараняване, особено над ламелите. Вкусът и 

миризмата са приятни. 

Спори Черно-кафяви. Формата на спорите е елипсовидна, с размери 7-8 х 4-5 μm. 

 

Местообитание Пасища, торища и ливади и други открити места, където пасат животни. 

Плододава поединично или на групи. Сезонът е от края на пролетта до късна есен (V-XI), 

но най-обилно плододава през есента след дъждове. 

Коментар Отлична ядлива гъба  – употребява се в свежо състояние, сушена и 

консервирана. 

Даните са взети от ядливи гъби в България 
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Полска пърхутка 

 

Calvatia utriformis (Bull.) Jaap 

семейство Agaricaceae (Печуркови) 

синоними Calvatia caelata (Bull.) Morgan, Lycoperdon utriforme Bull. 

У нас Полска пърхутка. 

По света Mosaic puffball (английски), Vesse de loup ciselée (френски), Hasen-Stäubling 

(немски), Головач мешковатый (руски). 

Плодно тяло Крушовидно. Състои се от горна част с кълбовидна или овална форма и къса 

долна част, наподобяваща пънче. Външна обвивка представена от пирамидални брадавици 

и ципеста вътрешна обвивка покриват плодното тяло. Отвътре, в горната част са намира 

спороноснен слой (глеба), а в долната часта – стерилно месо. Цветът варира от бял до 

сивкав, вътрешността е бяла. Височина до 15 cm и диаметър до 15 cm. 

При застаряване глебата пожълтява и покафенява и започват да се отделят кафеникави 

спори през разпадащата се външна обвивка. Покафенелите остатъци от гъбата остават 

дълго време в това състояние и отделят спори. 

Местообитание Среща се по пасища, ливади и други затревени места близо до гори, 

поединично или на групи. Расте от пролетта до края на есента (V-XI). Останки от гъбата се 

срещат през цялата година. 

http://manatarka.org/files/2011/12/Calvatiautriformis4f.jpg
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Коментар Ядлива, докато гъбата е млада и вътрешността (глебата) е чисто бяла на цвят.  

Даните са взети от ядливи гъби в България 

 

Рижика 

 

Lactarius deliciosus (L.) Gray 

семейство Russulaceae (Гълъбки) 

У нас Рижика, Рижийка, Обикновена млечница, Червена млечница, Истинска млечница. 

По света Saffron milkcap (английски), Lactaire délicieux (френски), Edel-Reizker (немски), 

Рыжик настоящий (руски). 

Шапка В младата гъба е едва заоблена, почти равна, а ръбът е силно завит навътре; после 

тя става напълно плоска дори малко вдлъбната, като широка фуния, а при някои 

екземпляри малко или много седлоподобна. Широка е до 10 cm, а понякога и до 20 cm. Тя 

е гола, месеста и трошлива, при влажно време леплива и лигава. По цвета си прилича на 

прясно изпечени керемиди или е оранжевочервена, някои определят цвета й като 

морковен; като застарее, става белезникавоохрена, но има винаги правилни концентрични 

кръгове с по-ярки или по-слаби оцветявания. При младите гъби се наблюдава тънък 

сребристооцветен слой върху шапката, наподобяващ следата, която оставят охлювите. При 

пипане наранените места стават тъмнозелени. Също така и старите гъби стават зеленикави. 

Ламели Доста гъсти, оранжеви, разклонени, редуват се по-къси и по-дълги, при старите 

гъби по-силно оцветени, отколкото шапката; те са твърди и чупливи, натиснатите места 

стават зеленикави и изпущат мляко. Както при всички млечници, така и при тази ламелите 

слизат значително надолу по пънчето, за което са здраво заловени. 

http://manatarka.org/files/2011/12/Lactariusdeliciosus5.jpg
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Пънче До 10 cm високо и 1—3 cm дебело, твърдо и чупливо; към основата става по-тясно, 

отначало е плътно, а после изкуфява. По пънчето се забелязват, както и при други 

млечници, характерни „ямки”. То е оранжево-червено; като се разреже напреки, изпуща 

изобилно оранжево-червено мляко, което изтича изпод кожицата на пънчето, където то е 

обагрено оранжево, а по-навътре е по-белезникавожълто. 

Месо Керемиденочервено, при разчупване изпуща оскъдно оранжево-червено мляко, 

непроменящо цвета си, което е добър белег за познаването на тази гъба. Разчупеното месо 

както на шапката, така и на пънчето променя цвета си в маслиненозелен след престой. 

Млякото е сладко и като изсъхне, става тъмнозелено. При старите гъби месото става 

шуплесто. 

Спори Безцветни, с амилоидни мрежести орнаменти, късо елипсовидни с размери 9-11 х 

6.5-7 μm. Споровият прашец е бял с лек жълто-розов оттенък. 

Местообитание Рижиката расте в иглолистни и смесени гори, винаги под борове (Pinus), с 

които образува микориза. Широко разпространена из горските поляни, храсталаци и пр., и 

то от най-ниските до най-високите планински места. Появява се през юни и расте до края 

на ноември, почти до настъпване на зимата. Най-изобилно плододава през есенните 

месеци. 

Коментар Добра ядлива гъба.  След консумация на рижик 

Даните са взети от ядливи гъби в България 

 

Сив овчи нос 

 

семейство Gomphidiaceae 

синоним Gomphus glutinosus (Schaeff.) P. Kumm. 

http://manatarka.org/files/2012/02/Gomphidiusglutinosus1.jpg
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У нас Сив овчи нос. 

По света Slimy spike (английски), Gomphide glutineux (френски), Grosser schmierling 

(немски), Мокруха еловая (руски). 

Шапка Сиво-виолетова с леко изпъкнало връхче в средата. Ръбът при младите екземпляри 

е подвит навътре и заловен за пънчето чрез нишковидно частично покривало. 

Повърхността може да бъде лигава и слузеста, а в сухо време –  гладка и лъскава. 

Диаметър до 12 cm. 

Пънче Тънко, цилиндрично, сиво, в основата жълто, с нетраен паяжовиден пръстен, 

остатък от частичното покривало. Размери 3.5-10 x 1-2 cm. 

Ламели Нарядко разположени, низбягващи по пънчето, белезникави или сиви, 

потъмняващи с възрастта. 

Месо Дебело, със слабо кисел вкус и без особена миризма. Белезникаво, в основата на 

пънчето – яркожълто. 

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Размерът на спорите е 17-20 х 5.5-6 μm. 

Местообитание Расте в покрайнините на горите, по високите поляни, покрай пътищата в 

иглолистния горски пояс. Образува микориза със смърч (Picea abies) и бор (Pinus). 

Сезонност – от началото на лятото до края на есента (VI-XI). 

Коментар Ядлива гъба.  Кожицата на шапката трябва да се обелва преди готвене 

Даните са взети от ядливи гъби в България 
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Сърнела 

 

Macrolepiota procera (Scop.) Singer 

семейство Agaricaceae (Печуркови) 

синоним Lepiota procera (Scop.) Gray 

У нас Сърнела, Гигантска сърнела, Чадъреста гъба, Конска гъба, Вретенка, Самодивска 

гъба, Кукумарка, Змийска гъба, Връшник. 

По света Parasol mushroom (английски), Coulemelle, Lépiote élevée (френски), Parasol 

(немски), Гриб-зонтик пестрый (руски). 

 

Шапка Отначало яйцевидна, после сферична и накрая плоска с 

изразена централна гърбица. Кожицата е бяла, кремава или бежова, влакнеста и мека, 

покрита с груби, по-тъмни кафяви люспи, които са разположени в концентрични кръгове и 

се раздалечават с развитието на плодното тяло. Достига до 30 cm в диаметър. 

Ламели Гъсти, широки от 1 до 1.5 cm, бели, свободни от пънчето. 

  

http://manatarka.org/files/2011/12/Macrolepiotaprocera17.jpg
http://manatarka.org/files/2011/12/Macrolepiotaprocera1a.jpg
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Пънче Високо до 30, а понякога и до 40 cm, дебело от 1 до 3.5 cm. Притежава пръстен, 

разположен в горната част на пънчето. То е тръбовидно кухо като свирка, с жилаво месо; 

по цялото продължение на пънчето, от основата до пръстена, е нашарено с напречни 

околовръстни кафяви резки върху по-светла основа, които го правят пъстро като змия. В 

основата си пънчето е удебелено. 

Пръстен Тлъст и мек, двуслоен. Лесно се движи нагоре и надолу. 

Месо Бяло, понякога с розов тон; при младата гъба то е меко, а после става твърдо, сухо и 

жилаво. При разчупване не променя цвета си. Вкусът на месото е на орехови ядки, с 

приятна миризма. 

Спори Споровият прашец е бял. 

Местообитание Тази гъба расте в редките и просветлени широколистни или иглолистни 

гори, а също така по горските полянки, храсталаците и пасища. Появява се през месец май 

и расте до края на октомври; намира се поединично или на групи. 

Коментар Сърнелата е много добра ядлива гъба, но в младо състояние, особено докато 

шапката не се е разтворила или току-що се е разтворила, защото на старите гъби месото 

става твърдо и безвкусно. Пънчето не се яде, защото е много жилаво и кухо, с дебела кожа, 

а месото му е много малко и жилаво. Тази гъба е пригодна и за сушене. Позната е доста 

добре почти навсякъде в нашата страна. 

Даните са взети от ядливи гъби в България 
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Сърнена рогачка 

 

Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst. 

семейство Bankeraceae 

синоним Hydnum imbricatum L. 

У нас Сърнена рогачка, Кафява сърненка. 

По света Scaly hedgehog (английски), Sarcodon imbriqué, Barbe de bouc (френски), 

Habichtpilz (немски),  Ежовик пестрый (руски). 

Шапка До 20 cm в диаметър. Месеста и плътна, първоначално изпъкнала, по-късно 

плоска, при по-старите екземляри вдлъбната в средата, сивокафява до жълтокафява. 

Повърхността й е суха и кадифена, осеяна с едри, повдигнати, контрастиращи тъмно-

кафяви люспи. Ръбът при младите екземпляри е подвит навътре, при по-старите е 

изправен, често насечен. 

Иглички Бели до белезникави, низбягващи по пънчето, крехки и лесно отделящи се от 

шапката. 

Пънче До 8 cm, плътно, белезникаво, обикновено ексцентрично разположено спрямо 

шапката. 

Месо Плътно, твърдо, белезникаво до бежово, без особена миризма и с леко горчив вкус. 

Спори Споровият прах е кафяв. 

Местообитание Високите иглолистни гори със смърч (Picea abies). Обикновено расте на 

групи и се среща често. Плододава от края на лятото до края на есента (VIII-XI). 

http://manatarka.org/files/2012/01/Sarcodonimbricatus1.jpg
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Коментар Ядлива.  Някои хора я събират за консумация – може да се приготовлява печена 

на скара, маринована или за гъбено брашно. За ядене стават само младите екземпляри и то 

след отстраняване на игличките. Месото на старите гъби горчи и е негодно за консумация. 

Тополова пънчушка 

 

Agrocybe cylindracea (DC.) Maire 

семейство Strophariaceae 

синоним Agrocybe aegerita (V. Brig.) Singer 

У нас Тополова пънчушка, Каваклийка. 

По света Black poplar mushroom, Poplar fieldcap (английски), Pioppino, Piopparello 

(италиански), Pholiote du peuplier (френски), Südliche Ackerling (немски), Полёвка 

цилиндрическая (руски). 

Шапка Първоначално звънчевидна, по-късно плоска, с набръчкана повърхност, която 

понякога се напуква. Бяла, кремава или кафява, обикновено с по-тъмен център. До 10 cm в 

диаметър. 

Ламели Отначало белезникави, по-късно покафеняват. Гъсти и прираснали към пънчето 

или слабо низбягващи. 

Пънче Цилиндрично. Бяло до кремаво, покрито с фини люспи под пръстена. Височина до 

15 cm. 

http://manatarka.org/files/2011/12/Agrocybecylindracea3.jpg
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Пръстен Бял, невисящ. Горната повърхност при развитите плодни тела се оцветява в 

кафяво от паднали спори. Понякога отсъства поради унищожаване. 

Спори Споровият прах е кафяв. 

Местообитание Расте на кичури върху пънове и стволове на тополи (Populus), върби 

(Salix) и по-рядко други широколистни дървета. Плододава от пролет до есен. 

Коментар Гъбата се счита за ядлива от множество автори и се култивира.  

Даните са взети от ядливи гъби в България 

 

Юдино ухо 

 
 

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél 

семейство Auriculariaceae 

синоними Hirneola auricula-judae, Tremella auricula, Аuricularia auricula 

У нас Юдино ухо, Китайска черна дървесна гъба, Ушна мида, Купичка, Аурикулария. 

По света Jelly ear (английски), Judasohr (немски), Oreille de Judas (френски), Иудино ухо, 

Аурикулярия уховидная (руски). 

http://manatarka.org/files/2012/02/Auriculariaauricula-judae9.jpg
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Плодно тяло С формата на ухо, набраздено, еластично, полу-прозрачно, докато е младо, 

по-късно твърдо и сухо. Размер – до 10 cm в диаметър. Външната повърхност е бежово-

кафява с миниатюрни сивкави власинки, придаващи кадифен оттенък. Вътрешната страна 

е виолетово-кафява, гладка. 

Месо Тънко, жилаво, без специфична миризма и вкус. 

Спори Споровият прашец е бял или белезникав. Размерът на спорите е 16-18 х 6-8 μm. 

Местообитание Расте на групи върху клони и дървесина на широколистни храсти и 

дървета (най-често върху дървовиден бъз – Sambucus nigra). Плододава при влажно време 

през лятото и есента, а в южните части на страната при топло време и през зимата. При 

засушаване плодните тела изсъхват и се свиват, но след дъжд се възстановяват. Широко 

разпространен вид у нас и в Европа, Азия и северна Америка, в регионите с умерен 

климат. 

Коментар Auricularia auricula-judae е ядлива гъба. 

Този вид е добре познат в източна Азия и особено в Китай, където се срещат и други 

видове Auricularia, като A. polytricha. Там A. auricula-judae и A. polytricha се култивират, 

консумират като храна и използват в народната медицина, понякога без да се 

дискриминират видове или щамове.  Съвременни изследвания на екстракти от A. auricula-

judae върху мишки са открили антиоксидантна, хипогликемична, хиполипидемична и 

антикоагулантна активност. Отделно, A. polytricha се свързва с възможността за 

антитуморна активност и защита срещу деменция и болестта на Алцхаймер. 

Даните са взети от ядливи гъби в България 
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Червена мухоморка 
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      Описание: Шапката на червената мухоморка в началото на развитието си има свита 

форма подобна на яйце. При порастване става кълбовидна до плоска. Има ярко изразено 

оцветяване в оранжево-червеникаво до наситено червено. По повърхността на шапката, 

която е гладка и леко лъскава, има различни участъци с бяло оцветяване - най-често 

описвани във формата на малки пъпчици. 

           При по-големите екземпляри шапката може да достигне над 30 см. в диаметър. 

Пънчето на червената мухоморка е бяло до леко кремаво и високо до 25 см. Пръстенът му 

е силно изразен, единичен, бял, като долната му част виси и е леко надиплен. Пластинките 

не са сраснали с пънчето, добре очертани и разположени са, с леко отстояние едни от 

други. 

        Месото на червената мухоморка е бяло, като е възможно да са останали пигментирани 

в жълто и червено участъци от самата шапка в него. Тази мухоморка има приятен гъбен 

вкус, което я прави по-трудно разпознаваема като отровна, след като вече е консумирана. 

          Появата на първите симптоми от отравяне може да варира от 30 минути до 3 часа. Те 

се характеризират с гадене, повръщане, понижаване на кръвното налягане, притъмняване 

пред очите, изпотяване, слухови и зрителни халюцинации, затруднено пазене на 

равновесие, еуфория или сънливост, което да доведе и до загуба на съзнание. 

            Тази гъба е фолклорно известна и често срещана в народните предания и приказки. 

Широко позната е с това, че изображението й се ползва в много детски книжки за 

илюстрация. Името й произлиза от практиката да се унищожават с нея мухи и насекоми. 

Слабо до средно отровна - често е бъркана с вкусната ядлива гъба-булка. Самият Клавдий 

е бил отровен с червена мухоморка, смятайки, че му е приготвена и поднесена точно 

булка. 

http://simptomi.bg/n-90191-%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5
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         Различителните белези между двете гъби са, че отровната мухоморка има бяло до 

белезникаво-кремаво пънче и пластинки, докато булката има по-ясно изразен цвят в 

жълтеникаво. По шапката на булката могат да останат едри, безредно разпръснати 

парцалчета, докато при мухоморката пъпчиците са почти еднакви по-големина и имат по-

силна симетричност на разположение. Шапката й прилича на заскрежен с бели 

оцветявания червен бонбон. Цветът на шапката при булката е оранжево-червен с 

разпръснат цвят на жълтеникаво, докато червената мухоморка има по-хомогенно 

разпределен и наситено червен цвят. Препоръчително е да се берат напълно узрели 

екземпляри от булката, защото така стават по-различими отделните части от строежа й 

спрямо тези на нейния отровен двойник - червената мухоморка. 

                                                                                                                                                        

Бяла мухоморка 

 

 
 

       Описание: Бялата мухоморка е силно отровна гъба. Отравянето с нея се съпровожда 

от силни болки в стомаха, повръщане и диария. Ненавременното разпознаване на 

симптомите може до доведе до чернодробна и бъбречна недостатъчност, и до смърт. 
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         Бялата мухоморка вирее и в широколистни, и в иглолистни гори. Плодното й тяло 

при млади екземпляри е яйцевидно по форма и има бяло общо покривало. Шапката на тази 

гъба е по-малка от зелената мухоморка и достига до 8 см. в диаметър. При узряването си тя 

се разтваря и от яйцевидно-заоблена се превръща в почти плосковидна. Цветът й е бял до 

леко белезникаво-сивкав. Рядко се забелязват остатъци от общото покривало. 

Повърхността на шапката е гладка, а при дъждовно време- лепкава. Ръбът й е в началото 

сраснал с пънчето, а после се изправя и понякога се напуква. 

 

          Пластинките на бялата мухоморка са свободни от пънчето, не винаги еднакви на 

дължина, бели на цвят, тясно разположени едни до други под шапката. Месото на гъбата е 

бяло с напомнящ на ряпа неприятен, лют вкус. Пънчето е с лукоподобна форма в основата 

си, с явни следи от общото разкъсано покривало. Има бял цвят и е гладко на допир. 

Пънчето има и пръстен в горната си част, който е широко разположен и бял. 

           По-младите плодни тела на бялата мухоморка могат да бъдат сбъркани с малките 

полски печурки. Разликата между тези две гъби е в оцветението на пластинките. При 

печурките те розовеят, а при бялата мухоморка - са бели. Понякога докато са още малки 

белите мухоморки, могат да бъдат припознати за сърнели. Сърнелите обаче имат ясно 

кафеникаво вариращо в различни нюанси оцветяване, както по шапката, така и по 

пластинките. Отличителното при тях, което ги прави лесни за разпознаване от белите и 

зелените мухоморки, е това, че сърнелите имат по-голяма височина- до 40 см. достига 

само пънчето им. 
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Зелена мухоморка 

 

 
 

           Описание:Зелената мухоморка, наричана в някои краища на България 

пакостница, е силно отровна, смъртоносна гъба. Първите симптоми, че сме консумирали 

точно такава гъба, са остри и нетърпими стомашни колики, повръщане и диария, 

главоболие и загуба на съзнание. Нелечението може да доведе до чернодробна и бъбречна 

недостатъчност, и смърт. 

             Зелената мухоморка се намира в широколистни и иглолистни гори през лятото и 

есента. В началото плодното й тяло е обгърнато от общо покривало, а шапката й има 

яйцевидна форма. При узряване достига до 16 см. в диаметър, а цветът е жълтеникаво-

зелен и/или зеленикаво-маслен до зеленикаво кафенеещ, като нюансът на оцветение 

избледнява към периферията й, която може леко да се накъса при по-старите гъби     

Шапката е също така гладка и с бели остатъци от разпукалото се покривало. 

     Рядко се срещат зелени мухоморки с бял цвят, но има и такива случаи. Месото на 

гъбата е бяло до леко жълтеникаво-зелено, със сладникав вкус, а понякога може да има 

мирис на суров картоф. Пънчето е високо до 12 см и е удебелено в основата. Има бял до 

жълто-зеленикав цвят с леки зеленикави очертания по продължението си. 

http://gotvach.bg/n5-91255-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8
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        Може да са ясно забележими следите от разпуканото общо було по него. Пръстенът е 

белезникав до жълтеникав, ясно очертан, широко разположен, набразден. 

       Пластинките на зелената мухоморка са плътни, свободни от пънчето, малко 

отстояващи се като разстояние едни от други и с бял до леко жълтеникаво-зелен цвят 

.     Тази гъба може да бъде сбъркана с ядливите печурки, особено когато се берат по-

млади екземпляри. Още докато е малка, зелената мухоморка е обвита от общо покривало, 

което пречи да се направи отличителен анализ на строежа й. Също така нейните пластинки 

са бели до леко зеленеещи на цвят, докато при печурките те розовеят и/или кафенеят 

.     Понякога и двете гъби могат да споделят общ подземен мицел, затова избягвайте да 

берете печурки в близост до зелени мухоморки или до откъснати гъби, които приличат на 

тях. Зелената мухоморка може да се обърка и с гълъбки, но при тях обаче не съществува 

пръстен и волва. 

 

 

 

 

Дяволска гъба 
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         Описание  Дяволската гъба, наричана още Синкавица заради цвета, който изпуска 

от месестата си част, е отровна гъба. Симптомите, които човек проявява при консумацията 

й, са тежко повръщане, диария и главоболие. 

         Дяволската гъба расте върху варовити почви и се среща, както в широколистни гори, 

така и в иглолистни. Шапката й достига до 20 см. в диаметър с кълбовидна форма в 

ранната фаза на узряване. По-късно се разперва. Има червен цвят, който се покрива от 

сребристо-сива до сиво-зеленикава, бледо-кафеникава кожица. Повърхността й е гладка и 

леко набръчкана. Ръбът на шапката е в началото вдаден навътре, а впоследствие се 

разгръща и изравнява. 

          Месото на гъбата е плътно, дори тлъсто, жълтеникаво на цвят и бързо посиняващо 

при разрез. Пънчето достига до 15 см. Понякога е удебелено и прилича по форма почти на 

шапката. От горната част по продължението на пънчето надолу цветът на гъбата варира от 

жълтеникав до жълто-червеникаво-кафяв. Пластинките при дяволската гъба са тръбички. 

Те са жълти, до жълто-зеленикави с кръгли червеникави пори и са незаловени за пънчето. 

       Дяволската гъба често се бърка с манатарката, която обаче не посинява при 

разрязване, за разлика от отровния й двойник, и няма същите оранжево-червени тръбички. 

Изключение правят кадифената манатарка и огнената манатарка, които също могат да 

посиняват при разчупване и то доста забележимо 
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                       Описание на растителния свят 

         

Широколистни дървета 

       Бреза 

 

          Описание Брезата е листопадено дърво високо до 30 m с неправилна, яйцевидна 

рядка корона. Кората е бяла, лющеща се на хоризонтални ивици; при старите дървета в 

долната част на стъблото почти черна, с дълбоки пукнатини. Младите клонки обикновено 

увиснали, с гладка кора, гъсто покрити с лепкави брадавички. Листата са с триъгълно 

яйцевидна или триъгълно ромбична форма, 4-7 cm дълги и 2,5-4 cm широки, с 6-9 

странични жилки, на върха заострени, първоначално са лепкави. Мъжките реси са 

приседнали (без дръжки) на върховете на клонките, до 6 cm дълги, цилиндрични, 

увиснали. Женските реси се развиват на скъсени клонки в пазвите на листата и са 

изправени, цилиндрични, 2-4 cm дълги. Плодът е едносеменно, 1-2 mm дълго, плоско, 

снабдено с две ципести крила орехче. Плодовете са събрани в цилиндрично съплодие, 

което при узряването им се разпада. Цъфти април – май. 

         Местообитание :  В разредени, светли гори и по скалисти места най-често в 

https://www.bgflora.net/families/betulaceae/betula/betula_pendula/betula_pendula_8.html
https://www.bgflora.net/families/betulaceae/betula/betula_pendula/betula_pendula_6.html
https://www.bgflora.net/families/betulaceae/betula/betula_pendula/betula_pendula_1.html
https://www.bgflora.net/families/betulaceae/betula/betula_pendula/betula_pendula_2.html
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пояса на иглолистните гори. На много места вторично се настанява след опожаряване или 

изсичане на естествените гори. 

         Значение:Брезата има мека, малотрайна дървесина, която се използва за различни 

изделия и мебели, за строеж, отопление и др. От клонките се изработват кошници и метли 

    .   От сока, който изтича напролет от пробити в стъблото дупки и съдържа малък 

процент захар, се приготвя брезово вино, използвано в медицината.  

           От дървесината се получава брезов катран, също използван в медицината. Широко 

се използва като декоративно дърво. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

       Бук 

                                                       

     Описание:    Бук    /Fagus/е род листопадни широколистни дървета, разпространени 

в Северното полукълбо. В рода влизат около 10 вида. Те се характеризират със сивата 

гладка кора и едрите, вретеновидни кафяви пъпки със заострен връх. Листата им са 

прости, с къса дръжка, разположени последователно по клонките.  

   Плодовете са разположени по 1-2, понякога и повече, в плодна купула (лат. cupula). След 

като плодовете узреят, купулата се разпуква на четири дяла и плодовете опадват. Те  

наподобяват орех, с кафява вдървеняла обвивка, тристенни, но поради специфичността си 

се наричат жълъди. 

   Видове бук 

     На територията на България се срещат само два вида от семейство Букови: 

обикновеният бук /Fagus sylvatica/ и източният бук /Fagus orientalis/. В Северна Америка се 

среща едролистният бук /Fagus grandifolia/, a Източна Азия е по-богата на видове . 
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   Обикновеният бук представлява едро листопадно дърво, достигащо до 40 м 

височина и 1.5 м в диаметър, като доживява до 200–300–годишна възраст. Той се 

различава от източния бук по това, че жилките на листата от всяка страна на главния нерв 

са по 7–8, като плодовата обвивка е по цялата си повърхност само с шиловидни израстъци. 

Обикновеният бук цъфти през март–април, едновременно с разлистването, а плодовете 

му узряват през есента. По същото време цъфти и източният бук. Освен у нас този вид се 

среща и в Европа, без крайните югозападни, северни и североизточни части.  

Състав на бук 

   Плодовете на бука съдържат белтъчни вещества,  мазнини, безазотни екстрактивни 

вещества, дъбилни и багрилни вещества,  минерални соли. Купулите съдържат алкалоида 

фагин, който е отровен за коне и магарета.  Най–ценната съставка на жълъдите е тлъстото 

масло, което се получава чрез пресоване. 

      Дървесината на бук е един от главните източници за получаване на креозот, който се състои от 
редица феноли.  Сока от буковата дървесина съдържа редица свободни аминокиселини. 

   Бук е почти непретенциозен по отношение на почва, но все пак трябва да се избягват 

тежките глинести почви. Жълъдите се засяват на открито през есента. Кълняемостта на 

семената е от 60 до 90%, но се запазва сравнително кратко.  

    В млада възраст /между 30 и 60 години/ дървото дава пъпни издънки при отсичане на 

централното стъбло и почти не образува коренови издънки. Растежът по височина на 

обикновения бук през първите няколко десетилетия е бавен. Максималната си височина 

достига към 100–120-годишна възраст, след което продължава да нараства на широчина.  

    Централният корен на бука нараства много интензивно през първите години, но след 

това се разрастват силно и страничните корени, като така се образува стабилна коренова 

система. Някои от повърхностните странични корени се насочват нагоре и разклоненията 

им се разполагат в мъртвата почвена покривка. 

     И двата вида бук се берат през октомври. Изсушените плодове се съхраняват в сухи, проветриви 

и чисти помещения, като е препоръчително от време на време да се проверява тяхното състояние. 

      Ползи от бук 

     Букът е медоносно и декоративно растение. Полученото чрез студено пресоване от буковите 
жълъди тлъсто масло /Oleum Fagi fructibus/ е с приятна миризма и приятен вкус. Маслото се 
употребява за храна, в консервната промишленост, за производство на маргарин и др. Добитото 
тлъсто масло от жълъдите чрез горещо пресоване се използва и в сапунената промишленост. 
Жълъдите и кюспето от тях са отлична храна за угояване на прасетата.  

http://gotvach.bg/n7-18031-Масло
http://gotvach.bg/n7-28125-Маргарин
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    Дървесината, особено на обикновения бук, се употребява в производството на 

шперплат, паркети, мебели, минни подпори, траверси, за добиване на целулоза и дървени 

въглища, на катран, който съдържа креозит, ксилол, гвайакол, ацетон и др.  

   Буковите жълъди намират приложение и в медицината, тъй като са богати на белтъчини, 

захар, витамин Е, органични киселини и др. В съвременната медицина значение има 

единствено катранът, получен от буковата дървесина. Катранът се прилага външно за 

мазане. Той действа антисептично и антигъбично. Освен това намалява сърбежите при 

кожни заболявания като екземи, псориазис и краста.  

    Също така има благоприятно въздействие при бронхиални възпаления. Лечебните 

свойства на бука помагат при болести и проблеми със заболяване на кожата и очите, 

болести на костната система и мускулите, при нарушения в храносмилателния апарат, 

бъбречни проблеми и заболявания, за подсилване на имунната система на организма и при 

първа помощ.  

Народна медицина с бук 

     Българската народна медицина препоръчва листата от бук за лекуване на жълтеница, 

треска и спазми. При кашлица се предлага следната рецепта: 200 г букови жълъди се 

изпичат като кафе, след което се смилат. Разбъркват се с 500 г мед. От сместа се приема по 

една супена лъжица 3–4 пъти на ден преди хранене. Запарка от една шепа ситно нарязани 

кори в 250-300мл.врящя вода,се пие всеки ден по две три чаши.                                                                                                                                                     

Прилага се за лечение на уринарни инфекции, ревматизъм треска и др.  

   Според друга народна рецепта се взимат около 50 г кори от бук, които се оставят да се 

варят за няколко минути. Препоръчителната доза, която трябва да се приема е по две – три 

чаши на ден. Пъпки от бука пък могат да се консумират в сурово състояние при уринарни 

инфекции и ревматизъм. При ревматизъм помагат и бани със запарка от бук. За целта се 

взимат млади букови клонки, от които се прави отварата. Може да се използва и кората на 

дървото, която трябва да се смеси с хладка вода.  

     Ако искате да почистите и освежите кожата си по нетрадиционен начин, то тогава 

можете да опитате с дървесна пепел от бук. Този нетипичен метод за разкрасяване със 

сигурност ще я тонизира и подхрани. С направената букова пепел в народната ни 

медицина се премахват и брадавици по кожата.  

    При диария и стомашни неразположения българската народна медицина съветва да се 

използва кората на бука. От нея се приготвя отвара и се пие по две – три чаши всеки ден.  

   При треска сварете две супени лъжици ситно нарязана кора от растението в 250–300 мл 

вода. След като е готова, отварата се оставя да изстине, прецежда се добре и се приема по 

една лъжица на всеки час, в продължение на целия ден.  

http://grad.bg/mebeli
http://grad.bg/Въглища
http://gotvach.bg/n9-10035-Белтъци
http://gotvach.bg/n9-4969-Витамин_Е
http://ezine.bg/n61-37984-Кожни_заболявания
http://ezine.bg/n61-37076-Екзема
http://ezine.bg/n61-25995-Псориазис
http://ezine.bg/n61-28666-Краста
http://simptomi.bg/n-90404-Ефикасни_начини_за_подсилване_на_имунната_система
http://recepti.gotvach.bg/treska/
http://gotvach.bg/n7-10041-Кафе
http://ezine.bg/n61-26124-Ревматизъм
http://ezine.bg/krasota
http://ezine.bg/Брадавици
http://ezine.bg/n11-26119-Домашни_рецепти_срещу_диария
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    При рани се взимат листа от дървото и се прави фина пудра от тях, с която се налага 

болното място.  

Вреди от бук 

   При употребата на буковите жълъди трябва да се внимава много, тъй като плодовете са 

отровни, когато се консумират в сурово състояние и в голямо количество.  

   Също така имайте предвид, че при използването на катрана от буковата дървесина в 

неразредено състояние са възможни дразнения върху кожата и лигавиците, а 

продължителната му употреба може да доведе до възпалителни промени. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

    БЯЛА АКАЦИЯ, БЯЛ САЛКЪМ 

Сем. Fabaceae (Leguminosae, Бобови) 

                            

         Описание:    Бяла акация (Robinia pseudoacacia) представлява високо дърво и 

медоносно растение, което принадлежи към семейство Бобови (Leguminosae). Mоже да се 

срещне и под името Бял салкъм. 

      Устройство на бяла акация Бялата акация достига до 25 метра височина. Има 

силно разклонена корона и напукана сиво-кафява кора. 
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     Листата се състоят от множество по-малки листенца, разположени срещуположно в 

листната формация. Листната дръжка е къса с разположени в основата й две шипчета. 

      Цветовете са събрани във висящи съцветия грозд, бели, притежаващи силен аромат 

.     Плодовете представляват кафеникави шушулки, които наподобяват тези на фасула. В 

тях се съдържат по няколко семена оцветени в тъмно кафяво. 

       Разпространение на бяла акация: Родният ареал на разпространение на белия 

салкъм е Северна Америка. Среща се навсякъде по света. Издържа на ниски и високи 

температури. Най-добре вирее върху плодородни почви. Намира приложение като 

укрепващо почвата растение. Засажда се на много места - паркове, край пътища, частни 

дворове и градини, железопътни линии и други. 

        Използваема част на бяла акация:Употребяват се цветовете, листата и кората на 

растението. 

           Химичен състав на бяла акация :В цветовете на бялата акация се съдържат 

танини, флавоноиди и етерично масло.В етеричното масло се установяват следните 

компоненти - метилов етер, антранилова киселина, хелиотропин, индол, линалоол, 

бензалдехид. 

         Листата на белия салкъм съдържат флавоноиди с принадлежащите им глюкозиди 

(акациин, акцетин, робинин). 

        От кората на акацията са изолирани робин, багрило, алкалоид, сирингова киселина. 

Във вътрешността й през август месец са установени фитостерин, амигдалин, 

стигмастерин, глобулин, ензим разлагащ урината. Дървесината й съдържа флавоноиди, 

робинетин, танини, дихидроробинетин. 

  Лечебни свойства и приложение на бяла акация :кръвоспиращо;понижаващо 

киселинността в стомаха;понижава температурата;отхрачващо;апетитовъзбуждащо; 

 успокояващо;стимулиращо стомашната секреция;понижава кръвното налягане; 

   очистително на дебелите черва. 

Състояния и заболявания, при които акацията намира приложение:невралгии; 

високо кръвно налягане;бронхити;жлъчнокаменна болест;повишена киселинност на 

стомашния сок;гастрит;кръвоизливи в стомаха.трахеобронхит;оригване;жлъчнокаменна 

болест 
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   Акациев мед Като медоносно растение, от белия салкъм пчелите произвеждат 

познатия на всички ни акациев мед - със светъл цвят и приятен аромат. Изключително 

полезен продукт, който се използва при храносмилателни и дихателни заболявания. 

Облекчава болестните състояния и укрепва организма. 

   Начин на употреба: запарват се 1/2 лъжица сухи цветове в 500 мл. вряща вода. Оставя 

се да престои около 15-20 минути и се пие 2-3 пъти на ден, по 1 кафена чашка спиртни 

извлеци от млади клонки 

   Внимание!Употребата на листата и кората на бялата акация изискава сериозно 

внимание, тъй като са отровни. Използването им трябва да се контролира от лекар. 

Цветовете на растението се смятат за безопасни за консумация, но при голям прием от тях 

се наблюдават гадене, повръщане, главоболие. 

  Билката не трябва да се употребява при наличие на възпалени бъбреци. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

    БЯЛА ВЪРБА- ИВА 

 

                                                                              

 

          Описание :Двудомно, листопадно дърво или храст, високо до 10 m, силно 

разклонено. Дървесината на 2-4 годишните клонки гладка, на по-старите понякога с 

единични изпъкнали ребра.  

https://www.bgflora.net/dict/dvudomni.html
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       Пъпките едри, яйцевидни, с извит връх, жълтокафяви или кафяви, в началото късо 

космати, след това голи.  

       Листата са 6-11 cm дълги и 3-5 cm широки, широко яйцевидни, яйцевидно 

продълговати или продълговато елиптични, по-рядко закръглени, най-широки в средата, с 

леко сърцевидна до почти закръглена основа и късо заострен връх, целокрайни или 

неравномерно вълновидно назъбени, горната повърхност тъмнозелена, слабо блестяща, с 

леко потънали жилки, гола (при младите влакнеста), долната повърхност синкавозелена 

или сива, матова, със силно изпъкнали, мрежесто свързани жилки, гъсто, късо изправено и 

къдраво влакнеста, с 8-10 двойки странични жилки; дръжките до 2 cm дълги, в началото 

гъсто влакнести, след това значително оголени.  

       Прилистниците полубъбрековидни, заострени, назъбени. Ресите странично 

разположени, приседнали или на къси дръжки, с 3-7 дребни, ланцетни, гъсто бяло 

влакнести листчета в основата; развиват се дълго преди листата. Мъжките реси овални или 

широко цилиндрични, до 3 cm дълги и 2 cm широки, гъсти, с бяло влакнеста ос. Тичинките 

2, свободни, с голи или разпръснато влакнести дръжки и овални жълти прашници. 

Женските реси цилиндрични, до 10 cm дълги и 2 cm в диаметър, гъсти, приседнали, с бяло 

влакнеста ос. Яйчникът с дълга дръжка, яйцевидно конусовиден, плъстено влакнест. 

Стълбчето късо или липсва.  

        Плодната кутийка ресничеста, разпукваща се на две половини. Семената 

продълговати, зелени, гладки или леко надлъжно набръчкано, с хвърчлка от дълги бели 

власинки в основата. Цъфти април-май. 

     Местообитание: Край реки, потоци и влажни места, по-рядко сухи . 

 

   Разпространение в България: 

       Установен е във всички флористични райони, от 0 до 2500 метра надморска 

височина.Ивата е медоносно растение. Кората съдържа висок процент дъбилни вещества.   

Дървесината се използва за направа на леки постройки. 

 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

БЯЛА ТОПОЛА 

https://www.bgflora.net/families/salicaceae/salix/salix_caprea/salix_caprea_7.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/salix/salix_caprea/salix_caprea_1.html
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      Описание :Бялата топола е листопадно двудомно силно разклонено, 18-35 м високо 

дърво. Короната широка, рядко пирамидална. Кората зеленикавосива; при младите стъбла 

гладка, при старите напукана и в основата на ствола възчерна. Младите клонки кръгли, 

сивозелени, покрити с паяжинеста плъст.  

       Пъпките заострени, кафеникави, в началото паяжинесто влакнести, после голи. 

Листата на дългите клонки дълбоко дланесто три-петделни, грубо назъбени, младите от 

двете страни гъсто покрити с бели власинки, старите само отдолу. Листата на късите 

клонки закръглени, едро назъбени, понякога леко три-петделни, отдолу трайно влакнести 

           Прилистниците опадват много рано. Мъжките реси 3-7 см, женските - 10-12 см, 

дълги, цилиндрични, увиснали, без листчета в основата; развиват се едновременно с 

листата. Прицветниците червенокафяви, неравномерно назъбени до почти целокрайни, с 

редки власинки. Тичинките 8-10, с прашници, равни на дължината на дръжките. 

Яйчницнте продълговатоконусовидни, голи, на къси дръжки. Стълбчето  късо. Близалцата  

двуразделни, с тесни дялове, розовочервени или жълти. Семената преодълговато 

крушовидни, в основата набраздени, е хвърчилка. Цъфти март-април. 

Местообитание: Край реките. Участвува в състава на крайречни, заливни горски 

съобщества заедно с някои видове върби. 

 

  Разпространение в България 

        Разпространена из цялата страна, до 1000 м надморска височина. 

        Бързорастящо дърво, нуждаещо се от много светлина и влага. Може да расте и в 

засолени почви. Най-добре расте на алкални почви, но понася и кисели. Размножава се 

главно вегетативно - чрез коренови издънки. Самата кореновата система може да достигне 

до 30-50 метра от растението.  

https://www.bgflora.net/dict/dvudomni.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_alba/populus_alba_1.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_alba/populus_alba_3.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_alba/populus_alba_4.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_alba/populus_alba_5.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_alba/populus_alba_12.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_alba/populus_alba_7.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_alba/populus_alba_10.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_alba/populus_alba_10.html
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         Кореновите издънки на едно дърво могат бързо да обрастнат съседните му територии, 

при което засенчват конкурентната растителност. Всяка една жива част от дървото също 

може да даде начало на ново растение при подходящи условия. Зрелите женски дървета 

отделят голямо количество семена с хвърчилки, които могат да бъдат разнесени от вятъра 

на големи разстояния. 

 

     Значение :Дървесината се използува в хартиената промишленост и в строителството. 

Засажда се като парково дърво и по места застрашени от водна ерозия за укрепване на 

почвата. 

 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

 

 

 

 

ВОДЕН ГАБЪР     
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             Името му идва от гръцката дума „ostrua”,което означава „костен” като  кост , и се 

отнася до твърдостта и здравината на дървесината на водния габър-сиреч твърдо е като 

кост. 

         Описание :Водният габър е листопадно дърво високо до 20 m, по-рядко е храст. 

Кората отначало гладка, светлосива, по-късно с надлъжно и напречно напукан ритидом. 

Младите клонки малко или много влакнести. Пъпките остро конични, голи, покрити с 

многочислени, на върха тъпи люспи.  

        Листата са яйцевидно продълговати до  заострени, най-широки под средата си, в 

основата закръглени или слабо сърцевидни, 5—10 см дълги и 3—6 см широки, по ръба 

остро двойно напилени, с 11—17 двойки странични жилки, само отдолу по ъглите на 

жилките влакнести; листните дръжки 5—10 мм дълги, влакнести. 

       Мъжките цветове без околоцветник, по един в пазвите на трапецовидни, зеленикави, 

на върха кафявочерни покривни люспи, без прицветници, събрани в презимуващи реси, до 

12 см дълги и 5—7 мм в диаметър, обикновено в групи по 2—4, със зеленикави, на върха 

червеникаво обагрени покривни люспи.  

      Женските цветове по 2 в пазвите на опадливи ланцетни покривни люспи, всеки цвят в 

продълговато яйцевидна, заострена плодна люспа, 10-—25 мм дълга и 6—14 мм широка, 

https://www.bgflora.net/families/betulaceae/ostrya/ostrya_carpinifolia/ostrya_carpinifolia_8.html
https://www.bgflora.net/families/betulaceae/ostrya/ostrya_carpinifolia/ostrya_carpinifolia_6.html
https://www.bgflora.net/families/betulaceae/ostrya/ostrya_carpinifolia/ostrya_carpinifolia_3.html
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сламеножълта, с 10—18 надлъжни жилки, отчасти сплесната, в основата и на върха със 

снопче власинки. Яйчникът двугнезден, околоцветникът слабо развит, по края ситно 

назъбен.  

      Орехчетата яйцевидни, заострени, слабо сплеснати отстрани, голи, светлокафяви, на 

върха си ресничести. Орехчетата са разположени в разраснали се мехурести плодни люспи 

събрани в шишарковидни съплодия. Цъфти април-май. 

     Местообитание: Водният габър формира както горски, така и храстови ценози 

предимно на варовикова, по-рядко на силикатна скална основа. Терените са предимно 

скалисти. Местообитанията са установени предимно на стръмни склонове, предпочитани 

са тези със северно изложение и в дълбоки влажни дерета, обезпечени с висока влажност 

на въздуха и почвите.  

 

Разпространение в България 

        Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (средна и западна), 

Средна гора (западна), Знеполски район, Западни гранични планини, Рила, Беласица, 

Славянка, Долината на Струма, Долината на Места, Родопи . 

    Значение : Водният габър има твърда, тежка дървесина, която се използва за 

изработване на дребни предмети. Кората съдържа дъбилни вещества и служи за щавене на 

кожи. Листата се използват като фураж. Подходящо е за парково дърво . 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

        ДЖАНКА 

         

https://www.bgflora.net/families/betulaceae/ostrya/ostrya_carpinifolia/ostrya_carpinifolia_2.html
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  Описание :Листопадно дърво високо 8 m с многобройни изправени или увиснали, 

преплетени клони, понякога с тръни. Младите едногодишни клонки червеникавокафяви, 

голи и лъскави, по-старите многогодишни клони с тъмносива кора. Листата по удължените 

клонки последователни, по скъсените - сближени и почти седящи в снопчета.  Цветовете 

единични, по-рядко по 2 върху скъсените или удължени едногодишни клонки, 2-3 cm в 

диаметър, разпукват се малко преди разлистването. Чашелистчетата 5, яйцевидни, 

обърнати назад. Венчелистчетата са 5 бели или възрозови към прецъфтяването, 8-10 mm 

дълги и 3-10 mm широки,- яйцевидни понякога лопатовидни, на върха остри, понякога 

врязани. Тичинките 20-30. Плодникът гол, с дълго стълбче. 

        Плодовете са кълбести, яйцевидни, елипсовидни, продълговато яйцевидни или 

обратно яйцевидни, 20-30 mm в диаметър, със слабо изразена бразда, голи, при узряване 

червени, вишневочервени, розови или жълти; костилките полукълбести, лодковидни, 

елипсовидни или яйцевидно елипсовидни, на върха заострени, в основата понякога 

отсечени, гладки или грапави, понякога с трапчинки, около шевовете набраздени. Цъфти 

март-април. 

 

      Местообитание: Каменисти места из храсталаци и гори, из долове и речни 

долини, край пътища, ниви и по слогове в низините и планинските склонове. 

 

     Разпространение в България: Видът е установен в цялата страна от морското 

равнище докъм 1500 m 

 

       Значение: Джанката е медоносно и овощно дърво. 
 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

      Дива круша 

 

https://www.bgflora.net/families/rosaceae/prunus/prunus_cerasifera/prunus_cerasifera_1.html
https://www.bgflora.net/families/rosaceae/prunus/prunus_cerasifera/prunus_cerasifera_3.html
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       Описание :Дивата круша е листопадно дърво високо до 20 m. Младите клонки голи 

и лъскави. Скъсените клонки често завършват с бодли. Пъпките заострени. Листата дълги 

до 8 cm, един път и половина до 2 пъти по-дълги, отколкото широки, полукръгли, 

яйцевидни или широко елиптични, израстват заедно с разцъфтяването на цветовете. 

Цветовете са с диаметър над 2 cm, прашниците са червени, стълбчетата са свободни. 

Цъфти април-май. 

 

       Местообитание: Дивата круша расте по хълмове, слънчеви склонове, по брегове 

на ровини, в окрайнини на гори, из храсталаци или в гори като примес главно в 

широколистните гори в низините и планините. 

    Разпространение в България :Установен е в цялата страна, от 0 докъм 1900 метра 

надморска височина. 

     Значение: Има ценна дървесина, използвана в мебелното производство. Плодовете са 

тръпчиви, но след омекването им са годни за ядене. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

 

 

                                       ДРЯН 

 

https://www.bgflora.net/families/rosaceae/pyrus/pyrus_pyraster/pyrus_pyraster_1.html
https://www.bgflora.net/families/rosaceae/pyrus/pyrus_pyraster/pyrus_pyraster_4.html
https://www.bgflora.net/families/rosaceae/pyrus/pyrus_pyraster/pyrus_pyraster_7.html
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         Описание : Дрянът е храст или ниско дърво, високо до 8 m. Листата са 

разположени срещуположно, дълги са 4-10 cm, яйцевидни или елиптични, заострени, 

късовлакнести и целокрайни.     

        Цветовете са жълти, развиват се преди разлистването на листата и са разположени 

пазвено, събрани в сенниковидни или главести съцветия. Чашката едва забележима, 

съставена от 4 зъбчета. Венчелистчетата 4, ланцетни. Тичинките също са 4 на брой.  

Плодовете (дрянки, дренки) са удължени, костилкови, с червена месеста част, дълги до 15 

mm. Цъфти февруари-март. 

 

      Местообитание :  Гори и храсталаци.. 

     Значени : Лечебно, хранително, декоративно, медоносно, дъбилно и багрилно 

растение. Плодовете съдържат около 9% захар, 3,5% киселини (главно яблъчна), поради 

което се използват за храна в сушено и прясно състояние и в хранителната промишленост. 

Дървесината, която е много твърда, се използва в мебелната промишленост. Плодовете, 

листата и кората се употребяват като затягащо,  и антифибрилно средство. 

 

  Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

    ДЪБ 

https://www.bgflora.net/families/cornaceae/cornus/cornus_mas/cornus_mas_5.html
https://www.bgflora.net/families/cornaceae/cornus/cornus_mas/cornus_mas_6.html
https://www.bgflora.net/families/cornaceae/cornus/cornus_mas/cornus_mas_2.html
https://www.bgflora.net/families/cornaceae/cornus/cornus_mas/cornus_mas_7.html
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        Описание:  Обикновеният дъб (Quercus robur), известен още като летен дъб, е 

широколистно листопадно дърво от семейство Букови, групата на белите дъбове (секция 

Quercus). Достига 25-35 m височина. Животът му може да надхвърли 1000 години.  

  Листата му са прости (пересто нарязани) – с по 3 до 7 несиметрично заоблени дяла от 

всяка страна (на основната жилка), с обратнояйцевидна форма и дължина между 7 и 14 cm, 

тъмнозелени и гладки отгоре, по-светли отдолу, приседнали или върху къси дръжки 

(до 8 mm).  

  Плодовете на летния дъб са жълъди, които падат през есента и често служат за храна на 

дивите свине. Дървесината на обикновения дъб съдържа много танин и се използва за  

направа на бъчви за съхранение на вино. Държаните в такива бъчви вина получават 

приятен аромат.  

                                                           

Космат дъб 

 

                        

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F
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    Описание:   Косматият дъб е листопаден храст или дърво високо до 15 метра. 

Едногодишните клонки са с напластени власинки. Листата са с 5 до 8 двойки странични 

жилки, дребни (4-8 cm дълги). Жълъдите са дълги до 2 cm. Цъфти през Май. 

  Местообитание:  Сухи, каменисти склонове. 

 

  Разпространение в България 

  Установен е във всички флористични райони; между 0 и 1500 метра надморска височина. 

   Значение:  Косматия дъб формира гори, които са с богато биологично разнообразие. В 

България поради многократните сечи тези гори най-често са с издънков произход.  

Косматия дъб има и горскостопанско значение, главно за добив на дърва за огрев. 
Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

 

Каталпа (Catalpa bignonioides) 

 

 

 

 

 

 

      Описание:   Каталпата е ефектно дърво, което вирее и в градските градини. Цъфти 

през лятото, но няма да цъфне, преди да достигне около 3 м височина. Не понася тежките 

почви и откритите ветровити места. 

https://www.bgflora.net/families/fagaceae/quercus/quercus_pubescens/quercus_pubescens_8.html
https://www.bgflora.net/families/fagaceae/quercus/quercus_pubescens/quercus_pubescens_3.html
https://www.bgflora.net/families/fagaceae/quercus/quercus_pubescens/quercus_pubescens_1.html
https://www.bgflora.net/families/fagaceae/quercus/quercus_pubescens/quercus_pubescens_4.html
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      Каталпа  достига около 6 м височина, листата й са големи, меки и сърцевидни. 

Цветовете, които се появяват през август, са като цветовете на конския кестен - бели, с 

жълти и пурпурни петънца. Красиво дърво, но клоните му се чупят от силни ветрове. 

Изберете С. bignonioides 'Aurea' - жълтолистен и бавнорастящ сорт. 

Вирее на почва с добри дренажни свойства; на слънце или полусянка. 

       На височина достига до около 15-18 m. Бързо растящо, понася студовете и е 

устойчиво. Предпочита богатите почви и защитените от ветрове места. Затова е добре да 

се сее на закътано място в дворовете и парковете. Привлича вниманието с красивата си 

корона и големите сърцевидни листа. Цъфти след като стане на 5 г. или 3 метра височина в 

средата на месец юни с големи бели и кремави цветове. 

       Плодовете са дълги шушулки, около 40 cm. и остават до късна есен. Листата са 

устойчиви и късно опадват. 

      През първите години на засаждането, което е подходящо да се извърши през втората 

половина на месец април се полива обилно. 

   Даните са взети от уикипедия 

 

 

 

       Киселица  (дива ябълка) 
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      Описание : Киселицата е неголямо листопадно дърво високо до 10 m със силно 

разклонена корона разположена върху нисък и често изкривен и извит ствол. Може да 

бъде също и храст. Клонките може да са с шипове или без. Кората кафява до сиво-кафява, 

напукана. Листата са последователно разположени, закръглени или продълговато-

елиптични, дълги от 4 до 10 cm. Цветовете са широки 3-4 cm, чисто бели или червеникави 

(розови) - особено от външната си страна. Плодовете (ябълките) са сферични, жълто-

зелени, с диаметър едва от 2 до 4 cm, кисели на вкус. Цъфти април-май. 

    Местообитание: Киселицата расте единично на мощни и богати на хранителни 

вещества почви - не се среща често и не образува самостоятелни гори. 

 

   Разпространение в България: Установен е в цялата страна. 

   Значение: Плодовете на Киселицата са се употребявали за храна още в далечното 

минало, както се употребяват и сега. Явява се прародител на множество от сега 

култивираните сортове ябълки. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЕН 

https://www.bgflora.net/families/rosaceae/malus/malus_sylvestris/malus_sylvestris_1.html
https://www.bgflora.net/families/rosaceae/malus/malus_sylvestris/malus_sylvestris_7.html
https://www.bgflora.net/families/rosaceae/malus/malus_sylvestris/malus_sylvestris_4.html
https://www.bgflora.net/families/rosaceae/malus/malus_sylvestris/malus_sylvestris_5.html
https://www.bgflora.net/families/rosaceae/malus/malus_sylvestris/malus_sylvestris_8.html
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         Описание: Клен или Явор /Acer/ е род дървета и храсти, принадлежащи към 

семейство Яворови. Според една теория латинското име на рода идва от acris (остър) 

заради твърдостта на дървесината, използвана в миналото за изработване на копия. 

       Кленът има срещуположно разположени листа, които обикновено са длановидно 

нарязани, въпреки че някои видове имат перести или ненарязани листа. Кленът цъфти в 

края на зимния период или през пролетта, като при повечето видове едновременно или 

непосредствено преди появата на листата.  

     Цветовете на клена са малки и непривличащи вниманието. От няколко седмици до шест 

месеца след цъфтежа от дърветата падат голям брой семена. Плодовете на клена са 

оформени, така че да се въртят, докато падат, и да отнасят семената възможно по – далеч. 

    Любопитно  за  клена 

         В миналото кухненските прибори, особено лъжиците от клен, били добре оценявани. 

Смятало се, че който се хранел с такива, не го ловяла магия, а отрова, консумирана с 

яденето, не можела да го засегне. През ХIХ век във Великобритания считали, че е 

задължително дори напълно здравото на вид дете да премине през клоните на кленово 

дърво. Вярвали, че така то ще се запази напълно здраво и ще живее дълги години.  

          Видове клен 

В България са познати пет основни разновидности на клена:  

     Полски клен /Acer campestre/ е дърво, високо до 20 м. Кората е сивокафява, плитко и 

мрежовидно напукана. Листата са пухести, срещуположни, длановидни, а понякога почти 

триразделни, с 3—5 целокрайни или тъпо нарязани дяла, с до 10 см дълги дръжки. При 

опадване те са червеникаво оцветени.  

http://ezine.bg/semeistvo
http://sanovnik.bg/Магии
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   Цветовете са жълтозелени, разположени в чадърести съцветия. Плодовете при узряване 

увисват надолу. Полският клен цъфти през април и май, след разлистване.  У нас вирее из 

смесените широколистни гори, равнините и по-ниските планински места до 1200 м 
надморска височина из цялата страна.  

    Ясеноподобен клен /Acer negundo/ представлява дърво със средна височина. Този 

вид има възрехава корона. Кората на стъблото отначало е гладка, жълтеникавосива, но по-

късно потъмнява и се напуква. Листата на ясеноподобния клен са едри, нечифтоперести, с 

3—7 дяла, рядко окосмени отдолу, опадливи. Цветовете са дребни, зеленикави, без 

венчета.  

    Ясеноподобният  клен цъфти през април и май. Плодовете му са бледожълти крилатки, 

разположени под остър ъгъл. Те узряват през октомври, но опадват от дървото постепенно, 

до пролетта на следващата година. Този вид цъфти и плодоноси ежегодно и обилно. 

Ясеноподобният клен произлиза от Атлантическа Северна Америка. В България е 

пренесен отдавна и се отглежда като парково дърво.  

    Чинаровиден клен /Acer platanoides/ представлява дърво, достигащо до 25 м 

височина. Кората му е сивокафява или тъмнокафява до почти черна, плитко надлъжно 

мрежесто напукана. Короната е гъста, широка и закръглена. Листата са срещуположни, 

длановидни, със заострени върхове и зъбци, лъскави, опадливи.  

    Цветовете са зеленикавожълти, събрани в изправени чадърести съцветия, а при узряване 

увисват. Те са двойни крилатки с плоски семена, като образуват ъгъл почти 180°. Узряват 

през есента. Този вид се среща у нас по–рядко, предимно в предпланинския и планинския 

пояс на цялата страна с изключение на югозападните райони, планините Пирин и Славянка 

   Обикновен клен /Acer pseudo plat anus/ представлява дърво, високо до 30 см, с широко 

закръглена корона и с приповдигнати клони. Кората му е сивокафява, плитко напукана, 

лющеща се на плочки. Листата са едри, срещуположни, длановидно нарязани до средата 

или по-дълбоко, тъмнозелени и лъскави отгоре, светлозелени отдолу, голи, с власинки, 

опадливи. 

    Цветовете на обикновения клен са бледозелени, събрани в гроздовидно увиснали 

съцветия. Появяват се след разлистването. Плодът е с дълги двойни крилатки, 

разположени под остър ъгъл. Този вид е разпространен в цялата страна из сенчестите гори 

като примес в широколистните и иглолистните насаждения, в планинския и отчасти 

предпланинския пояс.  

   Черен клен /Acer tataricum/ е храст или дръвче с повдигнати клони. Кората е 

тъмносива, гладка или плитко напукана. Листата са срещуположни, 

продълговатояйцевидни, цели или плитко триделни в основата си, а по ръба си двойно 
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назъбени, опадливи. Цветовете на черния клен са дребни, бледожълти, силно ароматични, 

събрани в изправени гроздовидни съцветия, появяващи се след разлистване.  

     Плодът е дребен, с 2 червени крилатки. Черният клен среща в Югоизточна Европа и 

Западна Азия. У нас вирее из храсталаците и горите на цялата страна, предимно из 

предпланинския пояс, докъм 700 м надморска височина, по-рядко в равнините, като 

предпочита богати на хранителни съставки и дълбоки почви. Среща се и върху варовит 

терен.  

 

Състав на клен 

   Кората, крилатките, клоните, плодчетата и дървесината съдържат главно дъбилни 

вещества — най-много в клоните, а най-малко в крилатките. През периода на своето 

биологично развитие зелените листа съдържат ксантофил, неоксантин, каротин 

(провитамин А), виолаксантин и др., а също така и значително количество витамин С. 

Свежият сок на растенията съдържа захари, а семената — тлъсто масло.  

Отглеждане на клен           

    Кленът се размножава предимно чрез семена. Обичайно се прави есенен посев и ако 

семената са пълни, кълненето е дружно. Някои видове обаче имат своите особености. 

Сребролистният клен (A. saccharinum L) хвърля семената си през май и ако се съберат и 

посеят веднага, още същата година ще се радвате на млади семеначета.  

   Други видове (A. nicoense Maxim.) предпочитат да останат две години в пръстта преди да 

се покажат. Някои декоративни сортове се размножават с резници при сравнително ниска 

успеваемост и доста специални грижи.  

   Те не образуват чисти насаждения, а по - скоро смесени с други широколистни дървета. 

Кленът изисква богата на хранителни елементи почва.  

http://gotvach.bg/n9-3322-Бета_каротин
http://gotvach.bg/n9-3706-Витамин_C
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   Различни са и изискванията към светлината, като повечето видове са сенкоиздръжливи. 

Във всеки случай обаче кленът не обича самотата. И ако решим да го отглеждаме, е по-

добре да засадим група поне от две-три дървета. Кленът, отглеждан като бонзай, също не 

понася да расте без компания.  

  Ползи от клен 

   Освен че е красиво декоративно растение, клен също така е изключително полезен. Той 

заема почетно място в медицината на много народи по света. Кленът има пикочогонно, 

болкоуспокояващо и тонизиращо действие. Използва се успешно като затягащо средство, 

против повръщане, при жълтеница, за лечение на бъбречни камъни, срещу подагра и рани.   

   Кленът не само заздравява тялото, но дава покой на душата. Той премахва нервното 

напрежение и агресията, хармонизира състоянието на аурата и биополето на човека. 

Енергията на дървото е нежна, приятна и зареждаща.  

Народна медицина с клен 

   Кленът /кора от млади клонки/ се употребява в нашата народна медицина (с изключение 

на ясеноподобния клен) като пикочогонно и затягащо средство, против диария.  

  Запарка от 10г. ситно счукани сухи кори и 500мл.вряща вода се употребя и външно при 

косопад. 

   Освен това отварата от млади клонки и листа от клен /Acer tataricum/ се употребява в 

нашата народна медицина при възпаление на очите във вид на компреси.  

    В народната медицина сладкият сок се използва като храна, за усилване, особено за 

младите организми. Сокът, изтичащ от стъблата на клена, се събира, прецежда и сгъстява. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

                                         КОНСКИ КЕСТЕН 

http://ezine.bg/n61-26577-Повръщане
http://ezine.bg/n61-27065-Жълтеница
http://ezine.bg/n61-27086-Камъни_в_бъбреците_(бъбречнокаменна_болест)
http://ezine.bg/n61-26053-Подагра
http://ezine.bg/Рани
http://sanovnik.bg/Душа
http://ezine.bg/n61-26858-Диария
http://ezine.bg/narodna-medicina
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Конски кестен (Обикновен конски кестен, Див кестен). 

           Природозащитен статут и заплахи:  Конският кестен е ЗАЩИТЕН от 

Закона за биологичното разнообразие. Тази защита се отнася само за естествените 

находища на вида, но не и за растенията използвани като декоративна растителност. 
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           Описание  : Конският кестен е листопадно дърво високо до 25 m. Короната e 

голяма, добре облистена. Листата са сложни, дланевидно перести, със 7-9 дяла, до 25 cm 

дълги и 20 cm широки, разположени на дълги дръжки. Отделните листчета са заострени и 

назъбени. Цветовете с бели венчелистчета с жълти или червени петна; събрани са в 

изправени конусовидни съцветия. Плодовете сферични, 3-6 cm в диаметър, с множество 

шипчета, разпукващи се на три дяла. Семената 2,5 cm - 3 cm широки, сферични или 

бъбрековидни, гладки, лъскави, тъмнокафяви. Цъфти април-юни. Видът не е близък с 

ядливия кестен от семейство Букови, макар и плодовете им външно да си приличат. 

          Местообитание:  В естествената си област на разпространение образува 

самостоятелни гори. 

         Разпространение в България: Конският кестен е естествено разпространен в 

долината на река Дервишка, Преславски Балкан (Източна Стара планина). Като 

декоративно дърво се засажда навсякъде в страната. 

         Значение: Конският кестен е декоративно и лечебно растение. 

                                  Употребяема част за лечебни цели (билка) 

                                    Кора от конски кестен. 

                              Семе от конски кестен 

 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

 

 

 

 Липа – Дребнолиста 

    

https://www.bgflora.net/families/hippocastanaceae/aesculus/aesculus_hippocastanum/aesculus_hippocastanum_5.html
https://www.bgflora.net/families/hippocastanaceae/aesculus/aesculus_hippocastanum/aesculus_hippocastanum_1.html
https://www.bgflora.net/families/hippocastanaceae/aesculus/aesculus_hippocastanum/aesculus_hippocastanum_3.html
https://www.bgflora.net/families/hippocastanaceae/aesculus/aesculus_hippocastanum/aesculus_hippocastanum_6.html
https://www.bgflora.net/families/hippocastanaceae/aesculus/aesculus_hippocastanum/aesculus_hippocastanum_7.html
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       Описание :Дребнолистната липа е листопадно дърво високо до 30 m. Кореновата 

система развита в дълбочина, главният корен многократно разклонен, даващ множество 

издънки. Младата кора тънка, кафеникава, старата до 2 cm дебела, сиво-кафява, плоска 

надлъжно напукана.  

    Клоните слабо приповдигащи се, почти хоризонтални, короната закръглена. Младите 

клонки тъмно-зеленикави, рядко кафеникави. Пъпките 5-6 mm дълги, заострено до 

заоблено яйцевидни, кафеникави, голи, с 2 люспи. Листните дръжки 0,5-5,5 cm дълги, 

изцяло или близо до петурата влакнести или голи. 

    Листата 4-10 cm дълги, 4-9 cm широки, закръглено сърцевидни, със слабо асиметрична 

основа, към върха изведнъж или постепенно стеснени, неправилно назъбени или до 

неправилно напилени, без кукести осилчета на върха на зъбчетата, отгоре тъмнозелени, по 

жилките с единични прости власинки или голи, отдолу синкаво-зелени, в ъглите на 

главните жилки с групи от ръждивочеревни по-дълги власинки (характерен белег за вида). 

При съцветният лист 1-10 cm дълъг, 0,7-1,5 cm широк, ланцентен до елептично ланцентен, 

на върха затъпен, сраснал до 1/3 с оста на съцветието, по вътрешната страна на главната 

жилка с редки прости власинки или гол. 

    Цветовете 3-16, цветните дръжки голи; чашелистчетата 2,5-4,5 mm дълги, обратно 

сърцевидни, към върха заострени; венчелистчетата 6-8,5 mm дълги, голи жълтеникави; 

тичинките равни по дължина на венчето. Орехчето закръглено, 4,5-5,5 mm дълго, към 

върха слабо заострено, със слабо забележими ребра, гъсто покрито с прости власинки. 

Цъфти юли. 

 

     Местообитание :По сенчести и влажни места, из смесените широколистни гори, в 

предпланините и планините. 

 

https://www.bgflora.net/families/tiliaceae/tilia/tilia_cordata/tilia_cordata_9.html
https://www.bgflora.net/families/tiliaceae/tilia/tilia_cordata/tilia_cordata_5.html
https://www.bgflora.net/families/tiliaceae/tilia/tilia_cordata/tilia_cordata_6.html
https://www.bgflora.net/families/tiliaceae/tilia/tilia_cordata/tilia_cordata_8.html
https://www.bgflora.net/families/tiliaceae/tilia/tilia_cordata/tilia_cordata_7.html
https://www.bgflora.net/families/tiliaceae/tilia/tilia_cordata/tilia_cordata_1.html
https://www.bgflora.net/families/tiliaceae/tilia/tilia_cordata/tilia_cordata_2.html
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    Разпространение в България :Видът е установен в цялата страна в предпланините 

и планините, докъм 1500 метра надморска височина.. 

   Значение: Дребнолистната липа е горскостопанско, декоративно, лечебно, медоносно 

и багрилно растение. 
Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

  ЛИПА- СРЕБРОЛИСТА 

  

         Описание: Сребролистна липа е листопадно дърво достигащо до 25 m височина. 

Кореновата система е развита както в дълбочина, така и повърхностно, даваща множество 

издънки. Младата кора пепелява до тъмносила, старата до 3 cm дебела, тъмносива, 

дълбоко плоско напукана.  

       Клоните приповдигнати или хоризонтални, короната гъста, пирамидална. Листата са 

прости, 4-12 cm дълги, 3,5-12 cm широки, широко сърцевидни до закръглени, към върха 

изведнъж стеснени, със слабо асиметрична основа, остро напилени по ръба. Младите листа 

от двете страни покрити със звездовидни власинки; старите отгоре светло- до тъмно 

зелени, с единични прости власински, а отдолу светли покрити с гъсти звездовидни 

власинки. Присъцветния лист 1,5-10 cm дълъг, 0,6-1,5 cm широк, ланцетен до линейно 

ланцетен, на върха неправилно закръглен, сраснал до 1/2 с оста на съцветието. 

https://www.bgflora.net/families/tiliaceae/tilia/tilia_tomentosa/tilia_tomentosa_7.html
https://www.bgflora.net/families/tiliaceae/tilia/tilia_tomentosa/tilia_tomentosa_7.html
https://www.bgflora.net/families/tiliaceae/tilia/tilia_tomentosa/tilia_tomentosa_8.html
https://www.bgflora.net/families/tiliaceae/tilia/tilia_tomentosa/tilia_tomentosa_5.html
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      Цветовете 8-10 в съцветие, двуполови, цветната дръжка покрита с редки прости 

власинки или гола; чашелистчетата 3,5-5 mm дълги, 1,8-2,2 mm широки. Венчелистчетата 

4-7 mm дълги, елиптични, на върха неправилно плитко нарязани, с къс нокът, голи, 

жълтеникави. Тичинките по-къси от венчето; стълбчето на плодника по-дълго от него 

.    Плодът е топчесто орехче 0,8-1 cm дълго, твърдо, с 4 ясно изразени надлъжни ребра, 

покрито с гъсти прости власинки.Цъфти юни-юли. 

    Местообитание: В смесени широколистни гори, предимно на сухи почви. 

    Разпространение в България: Видът е установен в цяла България между 800 и 

1500 метра надморска височина. 

   Значение:  Сребролистната липа е декоративно, лечебно и медоносно растение. 
Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

             ОБИКНОВЕН ГАБЪР 

                             

            Описание:  Обикновеният габър е листопадно дърво достигащо до 28 m 

височина. Короната е гъста, не много широка. Кората е гладка, сивопепелява. Листата са 

дълги 5-10 cm, широки 2-7 cm, по ръба остро двойно напилени. Не опадват през зимата, а 

чак пролетта, когато се разлистват новите листа. Есенната им окраска е жълтозелена до 

златисто-жълта. Крилатката (плодната люспа) обхващаща орехчето е триделна (при другия 

https://www.bgflora.net/families/tiliaceae/tilia/tilia_tomentosa/tilia_tomentosa_1.html
https://www.bgflora.net/families/betulaceae/carpinus/carpinus_betulus/carpinus_betulus_1.html
https://www.bgflora.net/families/betulaceae/carpinus/carpinus_betulus/carpinus_betulus_9.html
https://www.bgflora.net/families/betulaceae/carpinus/carpinus_betulus/carpinus_betulus_2.html
https://www.bgflora.net/families/betulaceae/carpinus/carpinus_betulus/carpinus_betulus_3.html
https://www.bgflora.net/families/betulaceae/carpinus/carpinus_betulus/carpinus_betulus_6.html
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вид от рода - Келявия габър (Carpinus orientalis) е цяла). Орехчето е със 7-11 ребра, 5-10 

mm дълго. Цъфти март-април. 

      Местообитание:     Влажни широколистни гори. 

       Разпространение в България  :Установен е в цялата страна до 1300 метра 

надморска височина. 

       Значение:Обикновеният габър има бяла, твърда и жилава дървесина, но трудна за 

обработка, тъй като много често дървесните ѝ влакна са усукани. В миналото, когато 

металите са били по-скъпи и недостъпни, от дървесината му са изработвани вещи, които са 

изисквали голяма здравина и устойчивост, като дръжки на инструменти, воденичарски 

колела, земеделски инструменти, дървени нитове и пр. В наше време се използва за 

паркет, за изработване на билярдни щеки, палки за барабани и механизми за пиано. 

Дървесината е много калорична и изгаря бавно, което я прави отлична като гориво за 

печки на твърдо гориво и за производство на дървени въглища. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

                                      ПЛАНИНСКИ БРЯСТ 

                              

 

https://www.bgflora.net/families/betulaceae/carpinus/carpinus_betulus/carpinus_betulus_8.html
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            Описание : Планинският бряст е листопадно дърво, достигащо височина 40 m. 

Кората е тъмносива u надлъжно напукана. Младите клонки гъсто овласени u дебели; 

пъпките едри (7-9 mm), тъмнокафяви u овласени с ръждиви власинки. Листата са до 16 cm 

дълги, със слабо асиметрична основа, отгоре имат твърди четинки u са грапави при 

пипане. Цветовете се появяват преди разлистването. Плодът е кpилaтo орехче, с леко 

врязана на върха кpилaткa. Орехчето е разположено в средата на крилатката. Цъфти март-

май. 

         Местообитание: Край реки и потоци в долния и средния пояс. 

    Разпространение в България: Установен е в почти цялата страна, с изключение 

на планините Славянка и Пирин; от 500 до 1500 метра надморска височина. 

       Значение: Планинският бряст е горскостопанско, лечебно, дъбилно и медоносно 

растение. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

                                         Полски бряст 

       

 

https://www.bgflora.net/families/ulmaceae/ulmus/ulmus_glabra/ulmus_glabra_1.html
https://www.bgflora.net/families/ulmaceae/ulmus/ulmus_glabra/ulmus_glabra_3.html
https://www.bgflora.net/families/ulmaceae/ulmus/ulmus_glabra/ulmus_glabra_5.html
https://www.bgflora.net/families/ulmaceae/ulmus/ulmus_glabra/ulmus_glabra_7.html
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             Описание : Полският бряст е дърво високо до 40 m. Младите клонки са голи 

или редковлакнести с жълтеникава кора, старите клонки са голи, обикновено с криловидни 

коркови образувания, със сиво-кафява кора. Листата последователни, яйцевидни, обратно 

яйцевидни, до обратно ланцетни, асиметрични, двойно до тройно напилени по ръба, до 8 

cm дълги и 4 cm широки, с  разклонени странични жилки, отгоре голи, отдолу влакнести, 

на дръжка дълга 1-1,5 cм. Цветовете са  двуполови, със зеленикав цвят, събрани в 

снопчести съцветия. Плодът e орехче с обратно яйцевидна крилатка с диаметър 7-17мм. 

Орехчето разположено близо до изреза на крилатката. Цъфти март-април.  

            Местообитание: Смесени широколистни гори и влажни крайречни низини. 

           Разпространение в България: Установен е в цялата страна. От 0 до 600 метра 

надморска височина. 

        Значение: Лечебно, декоративно и горскостопанско растение.Кора от полски 

бряст,се употребява за лечебни цели. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

Плачеща върба          

     

   Описание: Плачеща върба или Плачуща върба [2] (на латински: Salix babylonica L.) е 

представител на от род Salix. 

https://www.bgflora.net/families/ulmaceae/ulmus/ulmus_minor/ulmus_minor_6.html
https://www.bgflora.net/families/ulmaceae/ulmus/ulmus_minor/ulmus_minor_3.html
https://www.bgflora.net/families/ulmaceae/ulmus/ulmus_minor/ulmus_minor_1.html
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%89%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B0#cite_note-2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/Salix
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       На височина достига 10-12 (18) м. Короната е широка, плачуща, с дълги (до 5-6 м), 

тънки, увиснали до земята, жилави, жълто-зелени, голи и блестящи клонки. Отгоре обаче 

младите клонки са винаги слабо червеникави. Листата са тясно ланцетни, с постепенно и 

дълго заострен връх, силно назъбени, дълго 8-16 см. Отгоре листата са зелени, а отдолу 

сиво-зелени и голи. При по-топъл и влажен климат листата се запазват зелени до 

късна есен или началото на зимата. Цъфтежът е малко след разлистването (март-април). 

       Родината на този вид не е точно известна. Вероятно произхожда от Централна или 

Източна Азия. Отдавна се култивира в Индия, Китай, Япония и Южна Европа. Расте бързо 

и най-добре на влажни почви. Сравнително студоустойчив вид за нашите условия. 

Използва се за единични насаждения покрай водоеми. Дървесината е крехка и страда от 

ветроломи и снеголоми, поради тази причина трябва да се поставя на защитени места. 

     Изключително красив вид, широко използван в озеленителната практика. 

 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

Ракита 

                    

 

  

             Ракитата (Salix viminalis) е вид храстовидна върба. Обикновено достига височина 

между 3 и 6 m. Дългите прави клони имат необичайно дълги и тесни листа – около 10-

15 cm дължина и само 1 cm ширина. Листата на ракитата са тъмнозелени, сиви от долната 

страна.  Гъвкавите клони правят ракитата особено подходяща за изработването 

на кошници. Тя се среща най-често край потоци и други влажни места. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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            Описание :Листопаден храст висок до 5-6 m. Клонките лъскави, в началото 

пурпурни, след това зеленикави или жълтосиви, голи. Дървесината на 2-4 годишните 

клонки гладка. Пъпките често са срещуположно разположени (видовоспецифична 

особеност), яйцевидни, заострени, червени до черни, голи, лъскави. Листата често 

са срещуположно разположени (особеност на вида), 3-12 cm дълги и 1,5 cm широки, 

обратно ланцетни, обратно яйцевидно продълговати или широко, линейно ланцетни, с 

клиновидно закръглена или полусърцевидна основа и късо или дълго заострен връх, в 

долната част целокрайни, в горната ситно до остро назъбени; горната повърхност 

тъмнозелена или слабо синкавозелена и слабо блестяща, с леко изпъкнали средна и 

странични жилки, долната повърхност синкавозелена до сива, матова; приседнали или с 

дръжки до 0,5 cm дълги.  

         Прилистниците рано опадващи. Ресите странични, разположени единично или 

срещуположно, приседнали, развиващи се преди листата. Мъжките реси цилиндрични, до 

5 cm дълги и 1 cm в диаметър, гъсти. Тичинките са 2, но сраснали до основата на 

прашниците и изглеждащи като една (особеност на вида). Прашниците в 

началото пурпурни, после жълти, а накрая черни. Женските реси цилиндрични, 2-3 cm 

дълги, по останалите белези подобни на мъжките. Цъфти (февруари) март-април. 

 

    Местообитание: Край реки, потоци и влажни места. Образува крайречни 

храсталаци. 

 

    Разпространение в България 

     Видът е установен в цялата страна от 0 докъм 1600 метра надморска височина. 

   Значение:  Ракитата е медоносно растение и се използва за направа на кошници. 

 Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

   ЧЕРНА ЕЛША                         

https://bgflora.net/families/salicaceae/salix/salix_purpurea/salix_purpurea_7.html
https://bgflora.net/families/salicaceae/salix/salix_purpurea/salix_purpurea_1.html
https://bgflora.net/families/salicaceae/salix/salix_purpurea/salix_purpurea_6.html
https://bgflora.net/families/salicaceae/salix/salix_purpurea/salix_purpurea_7.html
https://bgflora.net/families/salicaceae/salix/salix_purpurea/salix_purpurea_3.html
https://bgflora.net/families/salicaceae/salix/salix_purpurea/salix_purpurea_4.html
https://bgflora.net/families/salicaceae/salix/salix_purpurea/salix_purpurea_5.html
https://bgflora.net/families/salicaceae/salix/salix_purpurea/salix_purpurea_9.html
https://bgflora.net/families/salicaceae/salix/salix_purpurea/salix_purpurea_9.html
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       Описание : Черната елша е листопадно дърво високо до 20 (35) метра с цилиндрична 

корона. Кората при старите дървета сивокафява, плочковидно напукана; при младите 

гладка и лъскава, зелено-кафява. Листата обратно овални, закръглени до овално 

елиптични, 4-9 cm дълги и 3-7 cm широки, на върха обикновено врязани, в основата най-

често клиновидно стеснени. Мъжките и женските цветове са събрани в отделни съцветия 

върху едно растение. Развиват се преди разлистването. Мъжките цветове са събрани в 

съцветие тип реса. Те са връхно разположени, по 3-5 в грозд. През зимата, преди да 

цъфнат, са сбити и пурпурно-виолетови, при цъфтеж се удължават (дълги 4-12 cm), стават 

жълтеникави и рехави. Женските съцветия през зимата са тъмно пурпурни по-късно 

червени, около 5 mm дълги. Разцъфтелите съцветия са около 15 mm дълги, събрани в 

гроздовидни групи по 3 до 5, овално закръглени. При отсичане дървесината се оцветява 

оранжево. По корените на черната елша се образуват малки образувания съдържащи 

симбиотични организми. Цъфти февруари-април. 

      Местообитание:  Край реките, в низините и долния планински пояс. 

        Разпространение в България  : Видът е установен в цяла България между 0 и 

1000 метра надморска височина. 

     Значение : Черната елша е горскостопанско, медоносно, фуражно и лечебно 

растение.Дървесината на Черната елша е светлочервена, мека, лека и трайна във вода, 

поради което се използва за подводни строежи, а така също за мебели и стругарски 

изделия. Кората съдържа до 9% дъбилни вещества и се употребява за щавене на кожи. 

Дава червена, черна и жълта окраска за вълна и кожа. Има значение за пчелната храна като 

ранно пролетно цъфтящо растение. Използва се за укрепване на речни брегове, а така също 

и като декоративно дърво - създадени са градински форми. 
Даните са взети от Българска флора  онлай 

               ЧЕРНА ТОПОЛА 

https://www.bgflora.net/families/betulaceae/alnus/alnus_glutinosa/alnus_glutinosa_6.html
https://www.bgflora.net/families/betulaceae/alnus/alnus_glutinosa/alnus_glutinosa_4.html
https://www.bgflora.net/families/betulaceae/alnus/alnus_glutinosa/alnus_glutinosa_5.html
https://www.bgflora.net/families/betulaceae/alnus/alnus_glutinosa/alnus_glutinosa_1.html
https://www.bgflora.net/families/betulaceae/alnus/alnus_glutinosa/alnus_glutinosa_2.html
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            Описание :Двудомно листопадно дърво високо до 30 m, с широка рядка корона. 

Кората на старите стъбла тъмносива до възчерна, силно напукана, по-рядко бяла и гладка. 

Младите клонки цилиндрични, отначало жълтеникави, после сиви, голи, лъскави.Пъпките 

са заострени, яйцевидни, голи, ароматни при смачкване. 

        Листата на дългите клонки ромбично-продълговати или триъгълно-яйцевидни, със 

стеснен и силно удължен връх, ситно закръглено назъбени, по края с полупрозрачен 

хрущялен ръб, без ресни и без жлези в основата, 5-7 cm дълги и 4-6 cm широки, горната 

повърхност тъмнозелена, долната по-светла, с изпъкнали жълтеникави жилки. Листата на 

късите клонки почти триъгълни, късо заострени на върха и с широко закръглена основа, по 

останалите белези подобни на листата на дългите клонки.  

        Дръжките на листата 2-6 cm дълги, странично сплеснати. Прилистниците опадват 

рано. Мъжките реси до 9 cm, женските до 12 cm дълги, развиват се преди листата. 

Прицветниците кафяво-черни, нарязани, с удебелени краища, голи, рано опадващи 

.    Тичинките 6-30, с бели дръжки и пурпурни прашници. Яйчникът 7-9 mm дълъг, с 

дръжка. Близалцата 2, жълти, приседнали, извити надолу. Семената светлокафяви, с  бели 

власинки. Цъфти февруари-април. 

https://www.bgflora.net/dict/dvudomni.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_nigra/populus_nigra_9.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_nigra/populus_nigra_8.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_nigra/populus_nigra_3.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_nigra/populus_nigra_6.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_nigra/populus_nigra_1.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_nigra/populus_nigra_4.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_nigra/populus_nigra_2.html
https://www.bgflora.net/families/salicaceae/populus/populus_nigra/populus_nigra_5.html
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      Местообитание:  Край реки. Образува крайречни горски съобщества заедно с 

бялата топола и някои видове върби. 

       Разпространение в България:  Видът е установен в цялата страна от 0 докъм 700 

метра надморска височина . 

       Значение: Черната топола е горскостопанско, багрилно, противоерозионно, 

дъбилно, фуражно, лечебно, медоносно и декоративно растение .Черната топола има 

множество разновидности и хибриди с други видове тополи. 
Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

 

     ЦЕР 

 

                       

         Описание : Церът е листопадно дърво, високо до 35 m. Кората е дълбоко напукана, 

отвътре и дълбоко в пукнатините червеникава. Младите клонки са ръбести и овласени. 

Пъпките са дребни, в основата заобиколени от трайни, шиловидни прилистници, 

надминаващи дължината им. Листата са дълги от 5 до 14 cm, вариращи по големина, 

форма и нарязване, дяловете най-често заострени, отгоре тъмнозелени и лъскави, отдолу - 

светлозелени и гъсто овласени. Жълъдите узряват през втората година и са разположени 

по единично или до 4 заедно върху безлистната част на клоните, приседнали (без дръжки). 

Купулата им е покрита с шиловидни, разперени люспи. Цъфти май-юни. 

             Местообитание :  В низини и предпланини.Образува самостоятелно или с 

други дървесни видове, но най-често с Благуна  обширни гори. 

https://www.bgflora.net/families/fagaceae/quercus/quercus_cerris/quercus_cerris_9.html
https://www.bgflora.net/families/fagaceae/quercus/quercus_cerris/quercus_cerris_7.html
https://www.bgflora.net/families/fagaceae/quercus/quercus_cerris/quercus_cerris_12.html
https://www.bgflora.net/families/fagaceae/quercus/quercus_cerris/quercus_cerris_2.html
https://www.bgflora.net/families/fagaceae/quercus/quercus_cerris/quercus_cerris_1.html
https://www.bgflora.net/families/fagaceae/quercus/quercus_cerris/quercus_cerris_4.html
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             Разпространение в България : Установен е от 0 докъм 1200 м. н. в. в цялата 

страна, но предимно в Североизточна България, Дунавската равнина, Предбалкана, 

Източна Стара планина, Тунджанската хълмиста равнина и Странджа, по-рядко в 

останалите райони. 

                Значение: Дървесината на Цера е по-малоценна спрямо другите видове дъб, 

защото се нацепва при сушене и има ниско технологично качество.Използва се за дърва за 

огрев, като калоричността му е сравнима с тази на Бука и Обикновения габър.Засажда се 

като декоративно дърво поради красивата си добре оформена корона. В традиционната 

медицина има множество употреби, включително като противоинфекциозно средство. Има 

данни, че успешно може да се използва срещу бактерията Staphylococcus aureus.Жълъдите 

му се използват за храна на свине и други домашни животни и разбира се, с тях се хранят и 

много диви животни. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

 

                    ЯВОР 

                     

             Описание : Яворът е листопадно дърво с право стъбло и широка корона, високо 

до 35 метра, със силно развита коренова система. Младите клонки голи, с гладка кора, 

старите голи с тъмнокафява, плитко напукана кора. Листата по-дълги от 10 cm (повечето 

от тях), прости, дланевидно изрязани до средата си. Листните дялове тъпо назъбени. 

Листните дръжки НЕ отделят млечен сок при пречупване (за разлика от Клена). 

Съцветията са гроздовидни, увиснали. Крилцата на плодът са разположени под остър ъгъл, 

3-5 cm дълги. Цъфти април-май. 

             Местообитание:  Широколистни  и смесени гори . 

 

https://www.bgflora.net/families/aceraceae/acer/acer_pseudoplatanus/acer_pseudoplatanus_6.html
https://www.bgflora.net/families/aceraceae/acer/acer_pseudoplatanus/acer_pseudoplatanus_1.html
https://www.bgflora.net/families/aceraceae/acer/acer_pseudoplatanus/acer_pseudoplatanus_3.html
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        Разпространение в България:  Установен е в следните райони: Североизточна 

България, Предбалкан, Стара Планина, Странджа, Витошки район, Рила, Западни 

гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, Средна гора, Родопи, Тунджанска 

хълмиста равнина , между 200 и 1400 метра надморска височина . 

Като декоративно растение се засажда навсякъде в страната.  

         Значение: Яворът е декоративно, горскостопанско и медоносно растение. Има ценна 

дървесина за мебелната промишленост и за музикални инструменти. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

            ЯСЕН 

                         

          Описание:   Ясенът  ( нарича се още „оксен” и „осенен, оксан) род широколистни 

дървета. У нас се намират по склоновете на Стара планина, Рила и Родопите. Срещат се и в 

областите край Дунава, р. Камчия и др.  

          Ясеновото дърво е високо до 40 m, обикновено достига дебелина до 1 метър в 

диаметър, а възраст — до 250 години. Най-дебелото ясеново дърво в България се намира в 

Лонгозната гора, с. Старо Оряхово, Варненско. Обиколката на дънера му е 9 m, а 

височината — 30 m.  

           Кората на ясена е мрежовидно напукана, зеленикава до кафява. Листата са сложни. 

Състоят се от 3 до 17 приседнали (без дръжка) продълговати листчета, назъбени по 

краищата. Цветовете приличат на светлозелени дребни снопчета. Развиват се през април, 

преди разлистването. В съцветията има и мъжки, и женски цветове. Такива цветове се 

наричат двуполови. Семето е дълго, плоско, поставено в продълговато крилце, дълго до 4 

cm. Крилцето е леко врязано на върха. Семената узряват през октомври. Засяват се 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
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напролет или наесен на дълбочина 3—4 cm. Преди посева се поставят да преседят във 

влажен пясък около 2 месеца. Дърветата започват да дават семена към 40 години.  

             Ясеновото дърво се отличава с бърз растеж още в млада възраст. Особено добре 

вирее край влажните долини, върху почви, богати на минерални вещества. Най-напред се 

развива централният корен, а след това и страничните дълбоки корени, с помощта на които 

ясенът черпи хранителни вещества от различните слоеве на почвата. 

       Дървесината на ясена е тежка, здрава, жилава. Високо се цени в мебелното 

производство. Употребява се за направа на спортни уреди, в корабостроенето и др. Като 

красиво декоративно дърво се използва в парковете и градините. Кората му се употребява 

в бояджийството. Листата и семената са храна за добитъка. Цветовете и кората се 

използват в народната медицина. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

                                                                                                                                                                                           

                                ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА 

 

         БЯЛ БОР 

 

                                                

           Описание :  Белият бор е вечнозелено иглолистно дърво достигащо височина до 40 

м. Кората в горната част на стъблото и при младите дървета е жълто до червеникаво 

кафява, в долната част на старите дървета е сиво-кафява. Листата са игловидни, достигат 

до 6 см дължина, разположени са по две на скъсени, видоизменени клонки. "Цветовете" са 

еднополови, събрани в мъжки и женски шишарки. Мъжките шишарки са разположени по 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%81%D1%8A%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8A%D0%BA
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много, гроздовидно, по върховете на клонките. Женските шишарки са разположени 

единично или до две-три и първоначално са червени, дребни, изправени нагоре; след 

опрашване се извиват надолу, увеличават размера си и вдървесиняват. Семената са с 

крилатка и узряват в края на втората година, когато се разтварят женските шишарки и 

освобождават зрелите семена. "Цъфти" май-юни. 

       Местообитание: Образува чисти или смесени гори в планините, между 1000 и 

2200 м надморска височина. 

      Разпространение в България: Естествено разпространен е в следните географски 

райони: Стара Планина, Средна гора, Западни гранични планини, Витошки район, Рила, 

Родопи, Славянка, Беласица и Пирин. 

 Значение: Белият бор е от първостепенно значение за дърводобива у нас. Дървесината 

му известна и под името "чам" се използва в строителството, мебелното производство, за 

отопление, за производство на целулоза и др. От смолата добивана от дървото се 

произвежда, чрез дестилация, колофон. Също така боровите връхчета се използват в 

медицината, а от младите, зелени шишарки и младите връхчета се произвежда боров мед. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

ЕЛА 
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        Описание : Елата е вечнозелено, иглолистно дърво. Достига височина 40-50 метра. 

Листата са до 4 cm дълги, разположени са хоризонтално, плоски, закрепени за стъблото с 

дисковидно разширение, върху долната си страна с две бели ивици. Мъжките "цветове" са 

разположени в мъжки шишарки, които са дълги 1-3 cm, на цвят могат да бъдат червени, 

сини или виолетови. Женските шишарки са цилиндрични, изправени нагоре, дълги 10-15 

cm, широки 3-5 cm, при узряване се разпадат на отделни люспи. Цъфти април-май. 

 

      Местообитание: Гори от 500 до 1800 метра надморска височина. 

     Разпространение в България: Видът е установен в следните географски райони: 

Стара Планина, Витошки район, Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, 

Рила, Средна гора и Родопи . 

     Значение:Дървесината на елата се цени в дърводобива. Младите елови дръвчета 

(елхи) се украсяват в домовете на християните на празника Рождество Христово. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

     ЗАПАДНА ТУЯ 

       

    Описание :Запасната туя представлява вечнозелено дърво от сем. Кипарисови. 

Еднодомно дърво. Листата са люсповидни,яйцевидно заоблени.Кората е 

гладка,сивокафява при младите дървета,после напукваща се на дълги ленти.Плодът е 

малка шишарка.  

      Западната туя произхожда от атлантическата част на Северна Америка,където расте по 

влажни мочурливи места в равнините.Западната туя е с много богата селекция на сортове- 

https://www.bgflora.net/families/pinaceae/abies/abies_alba/abies_alba_1.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/abies/abies_alba/abies_alba_4.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/abies/abies_alba/abies_alba_3.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/abies/abies_alba/abies_alba_6.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/abies/abies_alba/abies_alba_7.html
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по цвят на иглиците-зелени в най-различни нюанси-от сивкави до изумрудено зелени или 

жълти-също в разнообразни нюанси. Има сортове с различна форма на короната-

кълбовдни,яйцевидни,конусовидни,тясно пирамидални,колоновидни.Има бързо 

растящи,има и сортове – джуджета.Наапълно зимоустойчиво растение с широко 

приложение в озеленяването. 

       Размер : Той е сортова особаност от 1-2 м височина до 7-8 м ширина също сортова 

особаност. 

      Декоративност : Декоративна вечнозелена листна маса 

       Цъфтеж : Без значение,листно- декоративно растение. 

       Отглеждане : На слънчево място,върху плодородна почва с редовно поливане. Понася 

стригане,поради което намира широко приложение за направа навечнозелени живи 

плетове и топирани форми. 

        Използване : За живи плетове,като солитери или в групи с други иглолистни и 

широколистни храсти.Сортовете джуджета се използват в алпинеуми.Западната туя е един 

от най-използваните видове в озеленяването на умерения пояс. Също и в нашата страна. 

     Даните са взети от Българска флора  онлайн 

   

 

 

        СМЪРЧ 

 

.                              
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        Описание : Смърчът е иглолистно, вечнозелено дърво, достигащо 30 - 50, а в някои 

случаи до 70 метра височина, което го прави най-високото естествено растящо дърво в 

Европа. Кореновата система е плитко разположена, поради което смърчът по-лесно бива 

събарян от силен вятър в сравнение с другите видове иглолистни дървета. Короната е 

правилна, конусовидна. Кората на ствола е сиво-кафява. Листата (игличките) са дълги от 1 

до 2,5 cм. Разположени са единично върху клонките на къси вдървеняли дръжки, които 

остават след опадването на листата и правят клонките грапави. Формата на листа в 

напречен профил е четириъгълна. Женските шишарки първоначално са изправени, 

червеникави, дълги са около 3-4 cm и се развиват на върха на клонките; узряват същата 

година. Зрелите шишарки  висят надолу, дълги са около 10 - 15 cm. Цъфти април-юни2. 

 

      Местообитание: Образува обширни чисти гори или участва в смесени гори във 

високите планини, главно на северни склонове, между 1400 и 2200 m надморска височина. 

 

        Разпространение в България: Установен е в следните фитогеографски райони: 

Стара Планина (средна и западна), Витошки район, Западни гранични планини, Беласица, 

Славянка, Родопи (средни и западни), Рила, Средна гора и Пирин. 

      Значение: Смърчът образува едни от най-ценните за биологичното разнообразие и 

най-красиви гори в България. Ценно горскостопанско дърво - едно от основните за нашия 

дърводобив. 

      Дървесината му се използва в строителството за изграждането на сгради с дървена 

конструкция, за направата на дограма, за мебели, за фурнир, за производство на хартия, за 

изработване на музикални инструменти (например телата на китарите и цигулките се 

правят от смърчова дървесина) и др. 

       Страдивари и другите известни италиански майстори на цигулки от 17 век и началото 

на 18 век са използвали смърчова дървесина добита в горите от южните склонове на 

Алпите за изработването на горната част на своите прочути цигулки. От тези гори сред 

майсторите на цигулки особено известна е една тях, растяща в природен парк Paneveggio 

(Трентино, Италия), която поради ценната дървесина за цигулки добивана от нея е 

известна под  името "Гората на цигулките".В повечето случаи у нас за коледни елхи се 

продават смърчови дръвчета.Използва като декоративно дърво в паркове и градини. 

      Любопитни факти за Смърча 

https://www.bgflora.net/families/pinaceae/picea/picea_abies/picea_abies_1.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/picea/picea_abies/picea_abies_4.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/picea/picea_abies/picea_abies_6.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/picea/picea_abies/picea_abies_2.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/picea/picea_abies/picea_abies_7.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/picea/picea_abies/picea_abies.html#fn2
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   Най-високото дърво установено в България е Смърч. В резервата "Парангалица", в Рила, 

е измерен представител на този вид с височина 64 метра.В Родопите се намират най-

южните естествени гори от Смърч в целия му ареал на разпространение.При обичайни 

условия това дърво живее 200 до 300 години. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

          ЧЕРЕН БОР 

 

               

      Описание :Черният бор е иглолистно дърво, достигащо височина до 20-30 m, при 

неблагоприятни условия до 10 m. Короната при младите дървета е конусовидна, по-късно, 

при старите дървета, е неправилна със заоблен до чадъровиден връх. Кората е сива до 

черно сива, дълбоко набраздена, включително и нагоре по ствола. Страничните клони 

първоначално са разположени в прешлени, но по-късно тяхното разклоняване е 

неправилно. Пъпките са цилиндрични и засмолени. Игличките (листата) са събрани в 

групи по 2 върху скъсени клонки и са дълги от 8 до 12 cm. Обикновено са тъмно зелени, 

твърди, усукани по надлъжната си ос, заострени на върха. Мъжките шишарки са дълги до 

3 cm. Зрелите шишарки са с яйцевидна форма, 5-8 cm дълги, твърди. Щитчетата 

(апофизите) са бледо-кафяви, лъскави, с напречен кил. Отвън шишарковите люспи са 

тъмно червеникаво виолетови до чернокафяви. Цъфти май-юни. 

        Местообитание :Образува чисти или смесени гори с други иглолистни или 

широколистни видове, най-често върху варовик. Може да расте и върху отвесни скали. 

 

https://www.bgflora.net/families/pinaceae/pinus/pinus_nigra/pinus_nigra_2.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/pinus/pinus_nigra/pinus_nigra_1.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/pinus/pinus_nigra/pinus_nigra_10.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/pinus/pinus_nigra/pinus_nigra_3.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/pinus/pinus_nigra/pinus_nigra_5.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/pinus/pinus_nigra/pinus_nigra_8.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/pinus/pinus_nigra/pinus_nigra_14.html
https://www.bgflora.net/families/pinaceae/pinus/pinus_nigra/pinus_nigra_14.html
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     Разпространение в България: Черният бор е установен в следните планини: 

Стара Планина (западна и средна), планините в Знеполски район, Западни гранични 

планини, Рила, Пирин, Славянка, Витоша и Родопи (западни и средни) Извън изброеното 

естествено разпространение има създадени и много горскостопански култури от Черен бор 

в различни райони на страната. 

     Значение: Черният бор е горскостопанско и декоративно дърво, ползва се и за добив 

на смола. Дървесината му е здрава, богата на смола и лесна за обработване.В миналото се е 

използвала за строителството на кораби.Видът е невзискателен към екологичните условия, 

поради което е един от най-използваните видове за залесяване в цял свят. Доказал се е като 

вид подходящ за залесяване на силно ерозирани терени. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

 

 

 

 

 

  

                              ХРАСТИ 

БУЛЧЕНСКИ ВЕНЕЦ 

          



Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 333 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

           Описание: Philadelphus grandiflorus -произхожда от източните части на Северна 

Америка. Той е храст, висок 2-3 м, с продълговато-овални листа, покрая рядко и дребно 

назъбени. Отгоре са тъмнозелени, отдолу окосмени край жилките. Цветовете са едри, 4,5 - 

5,5 см бели, без аромат. Те са събрани по 3-5 бр в гроздовидни съцветия. Цъфти през юни-

юли.Отглежда се по-рядко. Изисква по-топли и защитени изложения. Често страда от 

частично измръзване. Този вид е един от най-красивите жасмини с изобилен цъфтеж.  

           Philadelphus microphyllus -произхожда от западните части на Северна Америка. 

Храст, висок до 1,5 м. Той е с изправени тънки и гъсто разположени клонки и 

продълговато елептични до продълговато ланцентни целокрайни листа до 2,5 см дълги, 

отдолу белезникаво влакнести. Цветовете са бели, 1-2 см в диаметър, с лек аромат. Най-

често единично разположени. Цъфти продължително време - от май до юни. Използва се 

като красив нисък храст за предни групи и за оформяне на краищата на дървесните групи. 

Изисква по-защитени и влажни изложение. 

         Philadelphus Lemoinei - храст, висок 2-3 м, с разперени тънки клонки и яйцевидни 

до  яйцевидно ланцентни листа, 1,5 - 4 см дълги. Цветовете са бели, 2-4 см в диаметър, 

силно ароматни и събрани по 3-7 в гроздове.  

       Този вид е един от най-красивите и обилноцъфтящи жасмини. От многобройните 

видове и сортове, той е най-мразоустойчив и най-богато цъфтящ с кичести цветове. 

Красиви са сортовете с простите цветове и други с кичести бели цветове. 

     МЯСТО И ПОЧВА: Всякаква градинска почва; кисела или варовита. Изберете място на 

слънце или на лека сянка. 

     ПОДКАСТРЯНЕ: Веднага след прецъфтяване отрежете някои от старите стъбла, които 

са цъфтели. Храстът не трябва да е претрупан - ако се налага, отстранете някои от старите 

клонки. 

     РАЗМНОЖАВАНЕ: Лесно - заложете резници в сандъче през лятото или през есента. 
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Даните са взети от Българска флора  онлайн 

  ГЛОГ- ЧЕРВЕН 

 
   Описание  : Глог /Crataegus/ представлява род покритосеменни растения 

от семейство Розоцветни. Най-разпространеният представител на този род е обикновеният 

глог, познат още като обикновен глог и червен глог. Расте по сухи и слънчеви места до 

1500 метра надморска височ 

              Среща се в гористи местности, сред храсталаци, около планински пасища. Най-

разпространен е в умерените климатични зони на Западна Азия, Северна Африка и Европа. 

Глогът не е претенциозен относно почвите, но се развива по-добре в плодородни и свежи 

почви.. 

http://ezine.bg/semeistvo
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             Глогът представлява ниско храстовидно дърво, което достига височина между 5-14 

метра. Има силно разклонени тънки клонки и добре развита коренова система. Клоните са 

лъскави, с лилаво-кафяв цвят. Листата са обикновени, с дължина 2-4 см. 

           Цветовете на глога са бели и розови, събрани в щитовидни 

съцветия. Плодовете узряват през септември и октомври. Вече узрелите плодове са 

тъмночервени или оранжеви, продълговати, сочни и топчести. 

         Глог е използван от лечителите от най-древни времена. Има запазени данни за 

изпозлването му в Римската империя още през първи век от новата ера. Днес лекари, 

фитотерапевти използват глога за профилактика и лечение на сърдечно-съдови проблеми. 
Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

ГЛОГ- ЧЕРЕН 

 

       Oпиcaниe. Xpacт или ниcĸo дъpвo дo 4-6 м виcoĸo. Mлaдитe ĸлoнĸи ca ĸocмaти. 

Имa мaлoбpoйни тpънĸи, дълги 5-10 мм и cивĸaвa ĸopa нa ĸлoнĸитe. Лиcтaтa ca гoли или 

cлaбo влaĸнecти, ĸoжecти, c 3-5 нeпpaвилнo нaпилeни дялa, дълги 2-6 cм, шиpoĸи 2-4 cм. 

Цвeтoвeтe ca cpaвнитeлнo дpeбни, xepмaфpoдитни, 10-15 мм в диaмeтъp, бeли, cъбpaни в 

щитoвидни cъцвeтия. Цвeтнитe дpъжĸи ca влaĸнecти, Чaшĸaтa e пeтлиcтнa, oт външнaтa 

cтpaнa влaĸнecтa. Beнчeлиcтчeтaтa ca 5, бeли, зaĸpъглeни. Tичинĸитe ca мнoгo. Πлoдниĸът 

e oбpaзyвaн oт 3-5 плoдoлиcтa. Πлoдoвeтe ca ĸълбecти, 10-15 мм в диaмeтъp, чepни или 

http://gotvach.bg/plodove
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чepнo-чepвeни, cъc cивo cинĸaв нaлeп, c 3-5 тpиcтeнни ĸocтилчици. Цъфти мaй-юни, 

плoдoнocи пpeз aвгycт-ceптeмвpи. 
 

       Изпoлзвaeмa чacт. Изпoлзвaт ce лиcтaтa (Изпoлзвaт ce лиcтaтa (Fоlіа Сrаtаеgі 

mеlаnосаrрае; Fоlіum Сrаtаеgі реntаgуnае), цвeтoвeтe (Flоrеѕ Сrаtаеgі mеlаnосаrрае; Flоѕ 

Сrаtаеgі реntаgуnае) и плoдoвeтe (Fruсtuѕ Сrаtаеgі mеlаnосаrрае; Fruсtuѕ Сrаtаеgі 

реntаgуnае). Бepaт ce лиcтнитe пeтypи c дpъжĸитe, нo дoĸaтo ca зeлeни или caмo цвeтoвeтe 

бeз лиcтaтa (Flоѕ Сrаtаеgі ѕіnе fоlііѕ) или цвeтнитe ĸитчици c пpиĸpeпeнитe ĸъм тяx лиcтa 

(Flоѕ Сrаtаеgі сum fоlііѕ), ĸaтo ce oтcтpaнявaт пpeцъфтeлитe цвeтoвe. Бpaнeтo нa плoдчeтaтa 

cтaвa пpи пълнoтo им yзpявaнe, нo пpeди дa ca зaпoчнaли дa oмeĸвaт. Лиcтaтa ce cyшaт ce 

въpxy paмĸи в пpoвeтpиви пoмeщeния или в cyшилни пpи тeмпepaтypa дo 40°С. Цвeтoвeтe 

ce cyшaт в пpoвeтpиви пoмeщeния, paзcтлaни нa тънъĸ плacт или в cyшилни пpи 

тeмпepaтypa дo 40°С. Πлoдчeтaтa мoжe дa ce cyшaт нa oтĸpитo, ĸaтo вeчepнo вpeмe дpoгaтa 

ce пpибиpa пoд нaвec или в cyшилни пpи тeмпepaтypa дo 60°С, ĸaтoce зaпoчвa oт пo-ниcĸa 

тeмпepaтypa. 

 
 

       Xимичeн cъcтaв. Πлoдoвeтe нa глoгa cъдъpжaт флaвoнoиди Πo-paнo дeйcтвиeтo нa 

ĸpaтeгoвaтa ĸиceлинa, лимoнeнa ĸиceлинa, дъбилни вeщecтвa, мacтни мacлa, пeĸтин, 

тpитepпин. B цвeтoвeтe нa глoг ca oтĸpити флaвoнoиди, ĸapoтeнoиди, aцeтилxoлин, xoлин, 

eтepични мacлa и дpyги opгaнични cъeдинeния, ĸaфeнa ĸиceлинa и дp. 
 

    Дeйcтвиe и пpилoжeниe. Kaтo peгyлиpaщи и зacилвaщи cъpдeчнaтa дeйнocт, имa 

ĸapдиoтoничнo, xипoтoничнo дeйcтвиe. Πлoдoвeтe и цвeтoвeтe имaт xипoтeнзивeн eфeĸт 

(пoнижaвaт ĸpъвнoтo), ĸaĸтo и ĸaтo лeĸ cъpдeчeн тoниĸ. Изпoлзвaт ce зa лeчeниe нa 

cъpдeчнa cлaбocт ĸoмбиниpaнa c виcoĸo ĸpъвнo нaлягaнe. Лиcтaтa пpeдизвиĸвaт 

paзшиpeниe нa ĸopoнapнитe cъдoвe и лeĸo ycилвa cъpдeчнитe cъĸpaщeния, бeз дa влияe 

cъщecтвeнo нa пepифepнoтo ĸpъвooбpaщeниe. Πpeпapaтитe oт глoг нe дaвaт eфeĸт пpи 

дeĸoмпpecиpaнo cъpцe. Бългapcĸaтa нapoднa мeдицинa пpилaгa oтвapa oт ĸopeнитe нa 

pacтeниeтo зaeднo c ĸopeнитe oт бoжyp (Раеоnіа реrеgrіnа) пpи жлъчни cтpaдaния. 
Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

 

ЛЮЛЯК 
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      Описание :Листопаден храст или ниско дърво високо до 5 m. Кората сива, гладка. 

Листата са срещуположно разположени, прости, 5-10 cm дълги, 4-9 cm широки, 

сърцевидни. Цветовете са със силна приятна миризма, събрани са в връхни пирамидални 

метличести съцветия, развиващи се от най-горните странични пъпки. Чашката на 

цветовете широко звънеста, около 2 mm дълга, с 4 зъбчета, с широки дъговидни изрези 

между зъбчетата. Венчето лилаво (при културните сортове от бял до розов и червеникав 

цвят), с тясно цилиндрична тръбица, 10-15 mm дълга, с 4 разперени елипсовидни дялове, 

които са 7-8 mm дълги. Тичинките са 2, с къса дръжка, прикрепена към горната част на 

венечната тръбичка. Плодът кутийка дълга 8-15 mm и широка до 5 mm, двугнездна, 

заострена. Цъфти април – юни. 

 

       Местообитание: Расте из храсталаци и по сухи каменисти и скални места, главно 

върху варовик. 

     Разпространение в България: Люлякът е естествено разпространен в следните 

райони: Черноморско крайбрежие, Дунавска равнина, Стара планина, Предбалкан, 

Знеполски район, Струмска долина, Западни гранични планини, Родопи, Тракийска 

низина, Тунджанска хълмиста равнина и Странджа. Като декоративно растение се 

отглежда в цялата страна. 

      Значение: Широко се използва като декоративно растение. Екстракт от цветовете се 

използва в парфюмерията. 

Даните са взети от Българска флора  онлайн 

 

 

https://www.bgflora.net/families/oleaceae/syringa/syringa_vulgaris/syringa_vulgaris_7.html
https://www.bgflora.net/families/oleaceae/syringa/syringa_vulgaris/syringa_vulgaris_5.html
https://www.bgflora.net/families/oleaceae/syringa/syringa_vulgaris/syringa_vulgaris_4.html
https://www.bgflora.net/families/oleaceae/syringa/syringa_vulgaris/syringa_vulgaris_3.html
https://www.bgflora.net/families/oleaceae/syringa/syringa_vulgaris/syringa_vulgaris_1.html
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                  РОЗА 

 

        Описание: Роза е многогодишно цвете храст или лозa от вида Rosa, в рамките на 

семейство Розоцветни, който съдържа над 100 вида. Видовете образуват група от храсти 

или лияни, с разклонения, които често са въоръжени с остри тръни.  Повечето видове са от 

Азия, Европа, Северна Америка, и Северозападна Африка. Розата широко се отглежда 

заради нейната красота и аромат.Името произхожда от латински Rosa. 

 

            Маслото от Роза се използва за парфюми от векове. Розова вода, направена от 

розово масло, е широко използвана в кухнята на Азия и Близкия изток. Розата се използва 

за направата на  конфитюр, желе  и чай, предимно заради високата концентрация на 

Витамин C. 

         Листата на повечето видове са 5-15 сантиметра дълги. Повечето рози са 

широколистни. 

       Цветчетата на повечето видове имам пет венчелистчета от рози, с изключение на Rosa 

sericea, който обикновено има само четири. Всяко венчелистче е разделено на два отделни 

лоба което е обикновено бяло или розово, въпреки че в няколко вида са в жълто или 

червено. 

      Плодът на розата е зрънце и се нарича шипка. Розите които създават отворени и 

изправени цветя са привлекателни за пчели и други насекоми, като по този начин се 

повишава възпроизвеждането. Някои птици, особено сипки, ядат семената на розата. 

    Отглеждане  : 

Светлина: Когато избирате място за засаждане на розите в градината ви, имайте предвид, че 

те се нуждаят минимум от 6 часа слънчева светлина на ден. 

Поливане: Ако попадне вода по листата на розите, в повечето случаи по тях се появяват 

тъмни петна и като цяло растението заболява. Винаги поливайте розите в корените. 

Почвата не бива да подгизва. По – добре поливайте обилно веднъж в седмицата, вместо 

няколко пъти по малко, за същия период. Ако преполеете вашите рози, те ще изсъхнат. 

Поливайте рано сутрин или привечер. 
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Засаждане и почва: Веднага след като земята се поотпусне през пролетта, обърнете 

пръстта с дълбочина, колкото е бела. За да направите почвата по – рохкава, добавете 

торфен мъх, изгнили листа и едър пясък. Почвата трябва да бъде обработена поне месец 

преди засаждането на розите. 

Почистване: За да бъдат здрави вашите рози, е необходимо често да ги почиствате от 

увехналите листа и венчелистчета и от листата с тъмни петна. За да премахнете тъмните 

петна, разтворете 1 супена лъжица готварска сода и 1 супена лъжица течен сапун в 4 – 5 

литра вода и напръскайте листата с получената смес. 

Подрязване: Винаги отрязвайте клончето малко над най – горната пъпка. Използвайте 

остър нож или градинарска ножица. Не подрязвайте храста през есента. За да насърчите 

растежа, винаги отрязвайте издънките над разклонението, от което излизат пъпките. 

Зазимяване: Следвайте тези три лесни стъпки,за да сте сигурни, че вашите рози ще се 

появят следващата година още по-хубави и големи. Ключът към защитата на вашите рози 

от студа е да засадите видове, които са надеждно устойчиви на климатичните условия във 

вашия район. 

вредители и болести  

Розите са предмет на редица заболявания. 

Основното насекомо което засяга розите е aphid (зелена листна въшка). Пръскането с 

инсектициди на розите често се препоръчва, но трябва да се извърши грижливо, за да се 

намали загубата на полезни насекоми. Розите също са използвани като хранителни 

растения от ларвите на някои пеперуди и молци. 

Материалите са взети от градина бг 

 

     Спирея 
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          Описание: Спиреите са популярна група от бързорастящи храсти, които се гледат 

лесно и цъфтят обилно. Цъфтящите през пролетта видове са с дребни бели цветове, 

събрани в гроздове на извити стъбла. Цъфтящите през лятото видове обикновено са розови 

или червени; дребните цветове се появяват в плоски съцветия, овални куполи или 

изправени класове. Някои от сортовете, които пускат издънки, може бързо да образуват 

гъсталаци. Годишното подкастряне е задължително. 

 

 Сортове. Спиреята  достига около 1,8 м височина; клонките й се отрупват с бели цветове 

през април и май. Цветовете на S. thunbergii се появяват по-рано и листата остават на 

храста почти през цялата година. S. prunifolia 'Plena' е с малки кичести цветове през май, 

листата стават яркочервени наесен. Напролет цъфти и високата S. vanhouttei (2,4 х 1,8 м), 

която може да се използва за жив плет. В лятноцъфтящата група най-известна е S. bumalda 

'Anthony Waterer' - 60-сантиметровият храст с плоски съцветия от яркорозови цветове се 

среща често от юли до септември. Младите листа на 'Goldilame' са оранжеви и жълти. За 

алпинеума изберете джуджета с розови цветове - S. japonica 'Alpina' или 'Bullata'. Най-

ефектен от лятноцъфтящите видове е S. billardii Triumphans' (2,4 м, пурпурнорозови 

класове). 
 

Място и почва. Вирее най-добре в плодородна почва, на слънце или полусянка. 
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Подкастряне. На цъфтящите през пролетта сортове трябва да се отстранят старите и 

слабите стъбла, когато цветовете повехнат. Лятноцъфтящите видове трябва да се 

подкастрят повече - рано напролет подрежете стъблата до няколко сантиметра над 

почвената повърхност. 

 

Размножаване. Заложете резници в сандъче през лятото или навън през есента.  

Материалите са взети от градина бг 

 

        ТРЪНКА 

 

      Описание: Трънка (Prunus spinosa) представлява бодлив, силно разклонен храст, 

принадлежащ към семейство Розоцветни (Rosaceae). Тя е медоносно растение. 

Изключително добро средство е за лечение на диария, а отвара или настойка от нея 

действат леко слабително. 

       Трънката достига на височина до 5 метра. Клoните й имат тъмносива до черна, 

лющеща се кора. Те са много разклонени и гъсто разположени един до друг, осеяни с 

бодли. Листата са елипсовидни до обратно яйцевидни, назъбени, двустранно покрити с 

власинки. Имат дължина от 2 до 5 см и ширина 1,2 до 2 см, оцветени в тъмно зелено. 
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        Цветовете са най-често единични, бели, с дълги дръжки, събрани в 

съцветия подобни на кичури. Чашката и венчето са петлистни, а тичинките са много. 

Всяко цветче е с големина около 2 см в диаметър. Цъфтят през март-април месец. 

         Плодът е костилков, с фина месеста част. Той е  тъмносин или синьо-черен на цвят, 

със синкав налеп и кисел вкус. Бере се през октомври-ноември месец. 

Използваема част на трънка :Използват се цветовете, плодовете и листата на трънката. 

Понякога, приложение с лечебни цели, намират и кората и корените на растението. 

Отглеждане на трънка 

 

Трънката се размножава с помощта на семената си. Семената покълват бързо и е по-

добре, ако са засети в студена почва, веднага след като те са узрели. Семената имат нужда 

от два до три месеца студена стратификация (пускането им в студени условия). Не 

забравяйте да пазите семената от плъхове и други вредители. В действителност, 

кълняемостта на семената може да отнеме много дълго време, може да им трябват до 18 

месеца, за да покълнат. 

След като леторастите са се показали и са достатъчно големи да се справят сами, ги вземе 

индивидуално и ги поставете в отделни саксии. През първата зима, растенията трябва да 

бъдат отглеждани в оранжерия с цел да се предпазят от замръзване. 
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Растенията могат да се засаждат в постоянното им място на открито по време на 

следващата пролет или късно лято. Трънката може да се отглежда от резници на храста 

през юли - август и да се насади в саксии. Меката дървесина от зрелите и енергично 

развиващи се растения може да бъде отрязана по време на пролетта или началото на 

лятото и засадена в саксия. Отново наслояване или стратификация може да се направи 

през пролетта. 

Ценно качество на трънката е, че този храст е устойчив на морски условия и носи 

потенциал за бърз растеж и експанзия. Ако загражденията, направени с храсти на трънка, 

се запазят, те са в състояние да устоят на суровите метеорологични условия. Въпреки това, 

ограда от такива храсти стои с оголени клони по време на зимните месеци поради 

окапването на листата на храста. 

Трънката се съживява бързо, дори след като е нарязана или опустошена от бързо 

разпространение на горските пожари. Този храст дава възможност да се развиват вторични 

издънки от земята и да се регенерира бързо за създаване на плътна стена от храсти. Иначе 

трънките остават забележително незасегнати от гъбички. 

 Материалите са взети от ботаника Медицинска енциклопедия 

 

Обикновен чемшир 
 

 

http://sanovnik.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0
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     Описание: Обикновеният чемшир (Buxus sempervirens), наричан още европейски 

чемшир и вечнозелен чемшир, е двусемеделно растение от род чемшир (Buxus). 

    Представлява храст или дърво с височина до 6 – 10 m. Листата му са прости, 

разположени срещуположно, елипсовидни и с дължина 1,5 – 3 cm. Среща се 

в Европа, Мала Азия и Средиземноморска Африка. Устойчив е на застудяване (-22 °C) и 

замърсяване на въздуха и се поддава на оформяне чрез подрязване, поради което има 

значително декоративно приложение. Използва се за жив плет или като индивидуално 

растение  

        Листата на чимшира са кожести, презимуващи, продълговато – яйцевидни или 

елипсовидни, целокрайни, голи, срещуположни, 1, 5–3 см дълги и до 1.5 см широки, 

тъмнозелени и лъскави отгоре, светлозелени и матови отдолу, по ръба подвити, 

приседнали или с къси дръжки. 

         Съцветията са главички, разположени в пазвите на листата. Цветовете на храста са 

еднополови, с прост жълтозелен околоцветник (мъжките с четириделен, а женските с 

шестделен). Плодът на чемшира е кутийка, разпукваща се на 3 дяла, с рогчета на върха. 

       Растенето цъфти през април и май. Разпространено е в Югозападна Европа, Северна 

Африка, Западна Азия. У нас се среща из цялата страна. От много години насам 

чемширите са едни от най-популярните и най-използвани растения за озеленяване, под 

формата на декоративни храсти или гъсти, вечнозелени живи плетове на сенчести места. 

Видове чемшир 

       Съществуват около 30 вида чемшир, чиято родина е Средиземноморието и 

Югоизточна Азия. Създадени са и много сортове, но най-често чемширите се разделят на 

дребнолистни и едролистни или нискостеблени и високостеблени. Разликата е не само в 

големината на листата и във височината на стеблата, но и в скоростта на нарастването. 

        Чемширът, особено дребнолистният е сенколюбив храст.Най-често отглеждан е 

вечнозеленият чемшир (Buxus sempervirens). В родните си места той може да израсте като 

високо до 10 м дърво, а на възраст достига 800 години. С течение на времето от него са 

създадени много форми и сортове. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82
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        По-дребни и пъстри сортове са B. Sempervirens Marginata (листа с жълти краища) и B. 

Sempervirens Aureovariegata (листа с жълти петна). Ако се нуждаете от дребен чемшир за 

разполагане само по края на пътечка, можете да се спрете на B. Sempervirens Suffruticosa. 

     Високите и компактни форми на чемшира позволяват да се правят живи плетове и 

впечатляващи фигури, а сортовете джуджета се използват за очертаване на пътечки 

и разделяне на лехи. 

История на чемшира 

          Без съмнение чемшир е класическо растение за оформяне, което се практикувало от 

римляните, а вероятно и от техните предци. В Средновековието изкуството било 

възобновено. През 16 век било на мода за известно време, а през 19 век се утвърдило 

отново. Днес оформянето на храсти се възвръща. 

           Във Франция подрязването се прави орнаментално. В Англия пък има традиция в 

оформянето на най-различни фигури от чемшир. Известни са форми като спирала, топки, 

конуси, пирамиди, гъби, високи стъбла и скулптури от чемшир като пилета, лебеди и 

зайци и какви ли не още причудливи форми. Тъй като чемширът е дълголетен, 

подрязаните растения могат да се засаждат в ценни старинни съдове. 

Състав на чемшир 

        Чемширът съдържа до 1 % алкалоиди. Изолирани и идентифицирани са над 30 

различни стероидни алкалоида. Листата и младите клонки съдържат също етерични 

масла, флавоноиди и смолисти вещества. 

Отглеждане на чемшир 

           Чемширът не е никак претенциозен по отношение на почвата и светлината. Ако е 

засаден на припек, той ще расте буйно, но ще се развива успешно и на полусянка. 

Чемширът леко понася пресаждане във всяка възраст и смяната на мястото изобщо не му 

действа зле. 

          Когато от него ще се прави жив плет, обикновено се засажда в един ред. Ако обаче 

се нуждаете от плътна и дебела ограда като стена, се практикува шахматно посаждане в 

два реда. Високите форми се садят на разстояние 35-45 см между растенията, а 

джуджетата – по-гъсто. 

http://recepti.gotvach.bg/%D0%B3%D1%8A%D0%B1%D0%B8/
http://gotvach.bg/n9-3458-%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B8
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          За да са красиви и компактни оградите, бордюрите и фигурите от чимшир, короните 

на растенията трябва от май до август да се подстригват на всеки 6 седмици. Изрязаните 

клонки с дължина около 10 см може да се вкоренят, при което да се получи голямо 

количество посадъчен материал. 

           През първата година от засаждането декоративните храстчета се подрязват само 

веднъж, за да се предизвика обилно разрастване на клонки в основата. От втората година 

вече се  

           През първата година от засаждането декоративните храстчета се подрязват само 

веднъж, за да се предизвика обилно разрастване на клонки в основата. От втората година 

вече се подстригва няколко пъти през лятото, за да се сгъсти короната и храстчетата да 

приемат желаната форма. 

            В периода на израстване се поддържа умерена влажност. Временно засушаване не 

би се отразило фатално на растението. И все пак не забравяйте да наторявате 

декоративното храстче всеки месец от май до август. Растението се размножаване чрез 

делене, като отделените части се засаждат по-дълбоко от преди. Може да се размножи и 

чрез резници през март или август. 

Материалите са взети от градина бг 

 

 Шипка 
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     Описание:  Обикновената шипка (Rosa canina) е вид диворастяща роза. Тя 

представлява многогодишен, бодлив, силно разклонен храст със стъбла, достигащи 1 до 

5 m дължина. Шипката цъфти през месеците май до юли, цветовете са бледорозови до 

бели с диаметър 4 – 6 cm и с по пет венчелистчета. Плодовете (шипки) узряват през есента 

и са овални, червено-оранжеви, с размер 1 – 2 cm, месести, пълни с множество мъхести 

семена. 

   Разпространение: Расте в гори, край реки, в равнини и планини до 

2000 m надморска височина из цялата страна 

Химичен състав 

 

          Най-често се използват плодовете на шипката, които природата е превърнала в 

своеобразен склад за витамини. Плодът е характерен с богатото съдържание на витамин C, 

каротин (провитамин A), ликопен, пектин, вит. B1 и B2, както и от витамините PP, K. По 

съдържанието си на витамин C шипковия плод няма аналог в растителния свят! Обичайно 

пресните зрели плодове съдържат до 600 мг (на 100 грама плод) витамин C, според някои 

източници – до 2 грама (при определени сортове). В семената се съдържа витамин E. 

Високо е съдържанието на минерални соли – най-вече калиеви, калциеви, фосфорни, 

магнезиеви и др., флавоноиди (кемпферол, кверцетин, рутин). Така шипката превъзхожда 

по съдържание на минерали и елементи като калий, магнезий, натрий, калций и фосфор 

много плодове и зеленчуци. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%87%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:A_Blume_33_020be_wp1.jpg
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Приложение 

     Предците ни смятали, че Шипката притежава добра магия. Приписвали ѝ чудодейна 

сила, способна да възроди пламъка на чувствата. Според астролозите шипката е под 

доминацията на Луната. Шипката често се споменава в традиционните народностни 

представи и се използва в обредни практики с медицинска насоченост. Това се свързва с 

природните качества на шипката – здраво, жилаво плодно растение, чиито бодли могат да 

предпазват. 

         Повечето от билкарите я наричат „Царицата на билките“. Това се дължи на високото 

съдържание на витамин С, каротин (провитамин А), ликопен, пектин, витамини В1 и В2, 

РР, К. По съдържанието си на витамин С шипковия плод няма аналог. Съдържанието на 

минерали и елементи като калий, магнезий, натрий, калций и фосфор в шипката е много 

по-високо отколкото в много плодове и зеленчуци. 

         Уникалната комбинация от витамин С и останалите съставки в плодовете на шипката 

стимулира образуването на червени кръвни клетки, повишава работоспособността и 

засилва съпротивителните сили на организма. Затова се препоръчва на болни от диабет, 

анемии, умствена и физическа преумора, простудни заболявания, авитаминози. 

         Плодовете на шипката (Rosa canina) са широко използвани и от народната медицина 

от векове. В различните страни са прилагани за лечение на най-различни заболявания. В 

Китай – като средство, нормализиращо храносмилането и против глисти. В Тибет – при 

неврастении, артеросклероза, бъбречни заболявания. В Русия – при камъни в бъбреците, 

чернодробни заболявания, при язви, гастрити и колити. 

         В традиционната българска медицина плодовете от шипка се използват като 

високовитаминен източник, за повишаване защитните сили на организма, особено в късна 

есен, зимата и ранна пролет. Смята се, че шипката е особено полезна за укрепване на 

сърцето и кръвоносната система. Заради съдържанието на пектини и танини народната 

медицина използва шипката при стомашно-чревни и бронхиални заболявания. 

         Шипката често се споменава в традиционните народностни представи и се използва в 

обредни практики с медицинска насоченост. Това се свързва с природните свойства 

(качества) на шипката – здраво, жилаво плодно дърво, чиито бодли могат да предпазват. За 

прът на сватбеното знаме в Родопите деверът и зълвата отсичат шипкова пръчка. За 

направата на сватбените венци се използва символно сурова шипкова пръчка. В Пиринско 

не простират пелените на новороденото върху шипка, заради поверието, че там се 

крият самодиви, тъй като под тях самодивите слагали своята трапеза. Ако някой се 
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разболеел от самодивска болест, защото е спал под шипка или друго опасно дърво, до него 

оставяли питки с мед и босилек, за да умилостивят самодивите. 

 

Материалите са взети от ботаника Медицинска енциклопедия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ЗЕЛЕНЧУЦИ В ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ ГРАДИНИ 

БЯЛА РЯПА 
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          Описание:  Бяла ряпа представлява кореноплодно растение, което се причислява 

към семействоКръстоцветни /Brassicaceae/. Тоест тя се явява родственик 

на репичките, зелето, карфиола, хряна и други растения. Това растение произлиза от Азия, 

но е разпространено на много места в света, включително и в България. 

           Различните разновидности на бялата ряпа се характеризират с разнообразни размери 

и форма. При някои сортове коренът е издължен, напомнящ на морков. При други имаме 

заоблен корен. Общото при тях е белият цвят на корена, който се явява ядивната част на 

растението. Освен това при всички разновидности коренът е с хрупкава консистенция. 

              В свежо състояние той има приятен, леко парлив вкус и се употребява най-вече 

в рецепти за пресни салати, тъй като термичната обработка не му се отразява много 

добре. Бялата ряпасе предпочита пред черната, защото не е толкова силно лютива 

и месото ѝ е значително по-нежно. От друга страна, черната ѝ родственица я превъзхожда 

по съдържание на етерично масло. Смята се още, че черната ряпа е има по-силно изразени 

лечебни свойства. 

Състав на бяла ряпа 

              Бялата ряпа е ценен източник на множество хранителни елементи и витамини. В 

състава на растението се съдържат малко количество наситени-, полиненаситени- 

и мононенаситени мазнини. Бялата ряпа е източник на фибри, белтъчини и вода. Освен 

това бялата ряпа има калций, желязо, фосфор, магнезий, манган, селен, мед. В 

съдържанието на кореноплодния зеленчук се съдържат витамин В1, витамин В2, витамин 

В3, витамин В6. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

ГРАХ 

http://ezine.bg/semeistvo
http://gotvach.bg/n7-10068-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://recepti.gotvach.bg/zele/
http://recepti.gotvach.bg/karfiol/
http://gotvach.bg/n8-10065-%D0%A5%D1%80%D1%8F%D0%BD
http://grad.bg/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://gotvach.bg/n7-3677-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://recepti.gotvach.bg/
http://recepti.gotvach.bg/salati/
http://gotvach.bg/mesa
http://ezine.bg/%D0%95%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://gotvach.bg/n7-56751-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%8F%D0%BF%D0%B0
http://gotvach.bg/n5-76753-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0:_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://gotvach.bg/vitamini
http://gotvach.bg/n9-40032-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://gotvach.bg/n9-3697-%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8
http://gotvach.bg/n9-10035-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://gotvach.bg/n9-3277-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://gotvach.bg/n9-3459-%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE
http://gotvach.bg/n9-10037-%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://gotvach.bg/n9-3502-%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9
http://gotvach.bg/n9-3777-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-3819-%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://gotvach.bg/n7-10042-%D0%9C%D0%B5%D0%B4
http://gotvach.bg/n5-11208-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://gotvach.bg/n9-4967-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B1_-_%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-11779-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B2
http://gotvach.bg/n9-4964-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B3_-_%D0%9D%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-4964-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B3_-_%D0%9D%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-17090-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%926
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       Описание: Гра̀хът (Pisum sativum) е биологичен вид, растение от 

семейство Бобови(Fabaceae). Отглежда се като домашна култура за прехрана по целия 

святОбикновеният културен грах е едногодишно тревисто пролетно растение. Срещат се 

обаче и зимуващи форми, неправилно наречени зимни.  

       Повечето от сортовете грах имат восъчен налеп върху стъблото, листата и чашките на 

цветовете. Кореновата система на граха се състои от главен корен, който прониква 

дълбоко в почвата (до 1 метър и повече) и извлича хранителни вещества и влага от по-

долните почвени пластове. От него излизат странични разклонения с много коренчета, 

разположени предимно в повърхностния почвен пласт (до 20 cm).  

          По корените се намират грудкови бактерии (Rhizobium leguminosarum biovar viciae), 

които свързват атмосферния азот и го правят достъпен за граховите растения.Стъблото е 

гладко, кухо, с височина в зависимост от сорта – от 20 см до 2,5 m. По височина на 

стъблата сортовете се разделят на няколко условни групи: ниски – с височина до 45 cm, 

полуниски – 45 – 65 cm, средни – 65 – 95 cm, високи – над 95 cm. 

          Стъблото е просто или щамбово, надебелено в горната си част, пълзящо, увивно или 

изправено. Повечето от сортовете, които се отглеждат в България, имат прости стъбла. 

Щамбови стъбла имат както ниските, така и високите сортове. 

          Колкото стъблата на даден сорт са по-високи, толкова той по-лесно и по-рано поляга. 

          Листата на граха са чифтоперести, с един до три чифта яйцевидни, повече или по-

малко закръглени или продълговати листенца, с едри прилистници в основата. На някои 

листа вместо трети чифт има само по едно листенце. Листата завършват с мустачета, с 

помощта на които растенията се крепят взаимно. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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         Повечето от разновидностите с обагрени цветове имат в основата на прилистниците 

червеновиолетов пръстен, който личи още в ранния стадий на развитие на растението. При 

някои сортове освен петната по прилистниците се забелязват и червени кантове по 

листенцата, стъблата и бобовете. По-листата на белоцъфтящите разновидности няма 

оцветени петна или кантове. 

          Цветовете са закрепени на дълги дръжки, които излизат от пазвите на сложните 

листа. Те са събрани по 1 – 2, а при някои сортове по 3 и повече в едно съцветие. Цветът е 

бял или обагрен (розов, червен, виолетов, цикламен и др.) в зависимост от окраската на 

венчелистчетата, с устройство, типично за бобовите. Той има 5-листна чашка, 5-листно 

венче, 10 тичинки и едногнезден плодник, който завършва с дълго стълбче и близалце. 

Девет от тичинките са сраснали в основата си, а десетата е свободна. 

        Цветовете на щамбовите форми са разположени на силно скъсени и надебелени 

връхни междувъзлия по 3 – 4 и повече на едно съцветие. Щамбовите форми биват както с 

бели, така и с обагрени цветове, срещат се и полущамбови форми, които имат по стъблата 

си по един или два цвята на междувъзлие, а връхните междувъзлия са надебелени и 

скъсени групирани 3 – 4 и повече цвята по тях 

 

         Плодът на граха е чушка (боб), най-често зелена по цвят, а по-късно пожълтява. 

         По форма чушката бива права, извита (човкообразна), саблевидна и др. 

         От вътрешната страна чушките имат развит склерен химновлакнест (пергаментен) 

слой. Колкото по-добре е развит този слой, толкова чушките са по-податливи на 

разпукване. От друга страна обаче, такива чушки са по-устойчиви на аскохитоза. 

         Както при високите, така и при ниските сортове най-долната чушка се залага 

обикновено не по-ниско от 6-ия възел. В една чушка се срещат най-често от 4 до 7 семена, 

а по-рядко 3 – 19 и повече. 

        Семената имат различна форма, големина, цвят и повърхност. Големината на семената 

е сортово качество, което варира доста в зависимост от почвено-климатичните и 

агротехническите условия на отглеждане. По големина на семената сортовете обикновено 

се обособяват в три групи: едрозърнести с тегло на 1000 семена над 250 грама, 

среднозърнести с тегло на 1000 семена от 200 до 250 грама и дребнозърнести с тегло на 

1000 семена под 200 грама. Формата и характерът на повърхността на семената са сортови 

качества, които варират в доста широки граници. По форма семената биват кръгли, овални, 

ъгловати и преходни, а по повърхност – гладки, набръчкани или преходни 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 ДОМАТ 
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             Според ботаниката той спада към плодовете, но според готварството спада към 

зеленчуците и се приема за такъв. 

      Описание  : Родина на домата са Централна и Южна Америка, от Мексико до Перу. 

Той е многогодишно растение, отглеждано като едногодишно растение, обикновено 

достигащо 1 – 3 m височина със слабо дървесно стъбло, което обикновено лази по други 

растения. Листата са сложни, текоперести, дълги 10 – 25 cm, с 5 – 9 листенца, всяко от 

които е дълго до 8 cm, с назъбен ръб. Различават се два типа листа: обикновен тип и 

картофен тип. Стъблото и листата са мъхести. Цветовете са с диаметър 1 – 2 cm, жълти на 

цвят, с 5 заострени венчелистчета. Събрани са в класовидно съцветие по 3 – 12. Плодът е 

съестен, ярко оцветен (обикновено червен от пигмента ликопен) месест семков плод с 

диаметър 1 – 2 cm при дивите растения и обикновено много по-голям при културните. 

Плодът е сочна двугнездна или многогнездна ягода с различна форма или големина. 

Теглото може да достигне от 1 – 2 гр до 500 и повече при едроплодните домати. 

     Думата домат произлиза от езика нахуатъл – „томатл“. 

      Изискванията на доматите към температурата и влагата  

               Доматът (Lycopersicum esculentum) е топлолюбив и влаголюбив зеленчук. Той 

спада към семейството на зеленчуците. Най-добре се развива при температура 25 – 30 

градуса. При температура под 15 градуса растенията не могат да цъфтят, спадне ли под 10, 

растежът им се прекъсва. Семената не поникват, ако почвата не е затоплена до 15 – 16 

градуса. На добива и качеството се отразяват отрицателно и температури над 30 градуса, 

особено ако са придружени от засушаване. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BB
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         Доматът е взискателен и към влагата, особено в почвата. Почвената влага трябва да е 

висока, докато въздушната може и да е малко по-ниска. Твърде влажният въздух 

затруднява опрашването и подпомага развитието на гъбните болести. 

       Когато почвата и въздухът се засушат, плодовете загниват откъм върха, където се 

появява тъмно петно. Често погрешно смятано за гъбна болест, то всъщност е 

физиологично поражение. Обяснява се с факта, че оскъдната вода в растението се насочва 

към местата на нарастването, а плодовете се обезводняват. Поливките след засушаване са 

пък причина за напукване на плодовете. Оттук и изводът, че не трябва да се допуска 

засушаване, макар че доматът го понася по-леко от пипера и патладжана 

Данните са взети от фермер бг 

    ЗЕЛЕ                         
 

 

 

      Описание: Зелето (Brassica oleracea var. capitata) е многолистно растение от 

семейство Brassicaceae (или Cruciferae), които се използват като зеленчук. 

       Зелето е тревисто, двугодишно, двусеменно цъфтящо растение, което се отличава с 

къси стебла, обикновено със зелени листа, но в някои сортовечервени или пурпурни, 

формиращи характерен компактен, кълбовиден вид (зелка). 

       Състав и калории на зелето 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
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       Зелето е отличен източник на витамин C. То е също много добър източник на 

фибри, манган, фолат, витамин В6, калий и омега-3 мастни киселини. Зелето е добър 

източник на тиамин(витамин В1), рибофлавин (витамин B2), калций, калий, магнезий, 

витамин А и протеини. 

        Зелето съдържа също фитохимикали, наречени индоли и сулфорафан. 150 гр. зеле 

съдържат 33 калории, 1.53 гр. протеини и 0.65 гр. мазнини. 

 

 
 

                      Видове зеле 

    Бяло зеле -- това е най-разпространеният вид зеле в България. Понякога е наричано 

зелено зеле. Представлява зеленчук с разкошни вкусови качества, който може да се 

използва целогодишно заради сравнително лесното си съхранение. Бялото зеле е 

изключително полезно - съдържа много захари, аминокиселини, минерални соли, 

витамини. Съдържа около 92% вода. Солите на калия в зелето са повече от солите на 

натрия, което възпрепятства задържането на вода в тялото 

        Червено зеле - по външен вид, вкусови качества и химичен състав се доближава 

значително до бялото зеле. Има характерен червено-виолетов цвят, който се дължи на 

съдържащите се в него багрилни вещества, от групата на антоцианите. Появява се през 16 

век в Западна Европа. Съдържа около 90% вода, витамини В1, В2, С и РР. Богато е на 

пантеонова киселина, калций, калий, фосфор и магнезий. 

        Брюкселско зеле - селекционирано за пръв път в Белгия през 16 век. 

Изключително богато е на белтъчини, а при готвене не бива да се преварява, защото губи 

своите качества. Най-добрия начин за неговото съхранение е замразяването. 

http://gotvach.bg/n9-3706-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_C
http://gotvach.bg/n9-3777-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-3480-%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://gotvach.bg/n9-17090-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%926
http://gotvach.bg/n9-3654-%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-3_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://gotvach.bg/n9-4967-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B1_-_%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-11779-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B2
http://gotvach.bg/n9-3277-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://gotvach.bg/n9-3502-%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9
http://gotvach.bg/n9-4965-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://gotvach.bg/n9-4965-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://recepti.gotvach.bg/%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5/


Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 356 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

         Китайско зеле - има лек вкус и по-висока концентрация на витамин А. 

Китайското зеле е с бледо зелени къдрави листа и е много подходящо за салати. Отличава 

се със свеж и много приятен вкус. 

        Карфиол - отглежда се по-трудно, в сравнение с другите видове зеле. Има много 

предимства пред бялото зеле, но консумацията му не е толкова разпространена в нашата 

страна. 

                                   Ползи от зелето 

 Зелето оптимизира клетъчната детоксификация и има пречиствателна способност 

 фитохранителните вещества в зелето са съединения, които действително 

сигнализират гените, за да увеличат производството на ензими, участващи в 

детоксификацията, процесът на пречистване, чрез който органите се освобождават 

от вредните съединения. 

 Зеленчуци като зеле, карфиол, броколи, къдраво зеле и брюкселско зеле могат да 

помогнат за предотвратяване на рак на дебелото черво и изобщо на стомашно-

чревни проблеми. 

 Зелето е полезно за здравето на жените. Много изследвания са съсредоточени 

върху полезните фитохранителни вещества в зелето, особено неговите индол-3-

карбонол (I3C), сулфорафан и индоли. Тези съединения активират и стабилизират 

антиоксидантната активност и детоксификацията и водят до отстраняване на 

произвеждащите рак вещества. Изследвания потвърждават, че жените, които ядат 

повече зеленчуци от семейство Брасика, като зелето са с много по-нисък риск 

от рак на гърдата. 

 Суровият зелев сок е изключително ефективен при лечение на пептична язва; 

 Червеното зеле помага за защита срещу болест на Алцхаймер; 

 

 Зелето е полезно за здравето на сърдечносъдовата система 

 

Данните са взети от фермер бг 

http://gotvach.bg/n7-4920-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5
http://gotvach.bg/n9-3614-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%90
http://recepti.gotvach.bg/salati/
http://recepti.gotvach.bg/karfiol/
http://gotvach.bg/n9-4838-%D0%95%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8
http://ezine.bg/%D0%A0%D0%B0%D0%BA
http://gotvach.bg/zelenchuci
http://ezine.bg/n61-29126-%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ezine.bg/n61-27288-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ezine.bg/zdrave
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ЗЕЛЕН ФАСУЛ 

 

История на Зеления Фасул         

           Най-старите находки на боб са намерени в Пещерата Гутареро в Перу от около 6000 

г. преди Христа. Находките са семена на зелен фасул. Семената са от основния ни познат 

вид зелен фасул, не са от разновидностите които познаваме в днешно време. По време на 

колумбовите пътешествия, култивирането на градински боб се разпространява бързо в 

Северна и Южна Америка, а в последствие и по надалеч. Много от ранните европейски 

автори наблягат значението на Зеления фасул като основна част в прехраната на 

индианците. В испански исторически източници Фасулът също е основен в менюто на 

Инките - храна на по-ниските класи е обикновенния фасул, а по-високите класи 

предпочитали лунен фасул (Phaseolus lunatus). В Европа зеления фасул идва през 16 век 

         Зеленият фасул е универсален зеленчук както за зимата така и за лятото.В зеленият 

фасул има ниско съдържание на калории и мазнини,както и нито грам 

холестерол.Влакната у него осигуряват дневната доза от протеини на 
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организма.Зеленчукът е богат на Витамин А,С,К В6 и фолиева киселина.От минералите 

съдаржа калций,силиций,желязо,манган ,калий и мед. 

       Описание:   Фасулът е едногодишно растение от семейство Бобови (Fabacea). Видът 

се разделя на два подвида в зависимост от височината на стъблото – ниски (пешаци, 

храстовидни, детерминантни) и високи (вейкови, увивни, индетерминантни). 

        Ниските форми са с височина на храста 50-60 см, стъблото е с къси междувъзлия, 

високо изправено, неполягащо, а върхът завършва с цветове. Подходящи са за 

промишлено производство. Техният хабитус позволява почвените обработки и 

прибирането на продукцията да се извършват механизирано. 

             Високите форми на дължина са над 2 т, стъблото е с дълги междувъзлия и с 

непрекъснато растящ връх. За отглеждането им е необходимо да се изгради конструкция 

по която растенията да се увиват. Отглеждат се предимно в дворните градини. 

Изключително подходящи са за припланински условия, където климатът е по-хладен и 

условията са по-благоприятни за цъфтеж и опрашване на цветове 

                При нашите климатични условия сеитбата на фасула започва от 15 април, когато 

температурата на почвата на дълбочина 10 см се повиши трайно над 12°С и продължава до 

25 май. В дворните градини семената се засяват от 15 до 20 април, а на големи площи, 

чиято продукция е предназначена за консервна- . та промишленост от 15 април до 25 май 

на етапи. Графикът на сеитба се определя от капацитета на съответната консервна 

фабрика. 

            В дворните градини семената се засяват ръчно, при нискостъблените сортове по 

схема 50-60/40 см, като в едно гнездо се пускат по 5-6 семена, а при вейковите по схема    

80/50 см 

             Зеленият фасул се прибира, когато чушките са млади и крехки, а зърната в тях не 

са по-големи от 8 мм. 

            Основни грижи за зеленият фасул са редовното поливане и навременното 

окопаване. 

            Готовността за беритба на зеления фасул настъпва, когато чушките достигнат 

нормалната за сорта големина, но са още млади, крехки и зърната в тях не са по-големи от 

8 мм дължина. Това настъпва обикновено 12-15 дни след цъфтежа. При забавяне на 

беритбата месестата част загрубява, зърната наедряват и чувствително се влошава 

качеството на зеления фасул. Беритбите обикновено се извършват през 4-5 дни. 

Данните са взети от фермер бг. 
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КАРТОФИ 

 

                     

 

         Описание : Картофите наричани диалектно още компири и патати са 

многогодишни растения от семейство Картофови.Това масово разпространено и обичано 

от милиарди хоро по света растение е с американски произход,но днес се отглежда из 

всички части на света заради невероятно хранителните и вкусни,съдържащи скорбяла 

грудки. 

     История на картофите 

    Историята на картофите започва преди почти четири хиляди години,когато в настоящия 

си вид ,те са били обработвани от тогавашните жители на Перу.Известните племена на 

този район-Моча,Чиму и Инките  са култивирали още по- издържливи сортове картофи. 

       Испанските изследователи и завоеватели ,достигнали до бреговете на Южна 

Америка,пренасят картофите до други страни и континенти.Те също така открили,че 

картофите в действителност могат да подържат моряците при дълги пътувания. 

       Въпреки това картофите не получават добър прием и признание,когато достигат 

Европа.Асоциирани с племената,те са били считани за нездравословни,нечисти и дори 

„нехристиянски“В последствие обаче се появява вярата,че картофената грудка съдаржа 

качества на афродизияк,което прави този зеленчук популярен. 

        По-късно и неговите лечебни свойства са добавени към списъка на добродетелите 

му,а след това испанците започват да го харесват и на вкус .Те на практика се превръщат в 

първите хора в Европа,които действително считат картофа за деликатес.Процесът на 
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възприемане на картофите  продължава почти един век.До средата на седемнадесети век 

повечето европейски държави ги приемат като час от тяхната трапеза. 

  Състав на картофите 

     Картофите са много добър източник на въглехидрати,белтъчини,минерали и 

витамини.В тях се откриват големи нива на витамин С,особено в прясно извадените 

картофи.Тези хранителни кореноплодни обаче не са много подходящи за диети,защото 

имат висок гликемичен индекс.Въпреки противоречивите мнения по този 

въпрос,картофите са здравославна храна.Високото им съдържание на фибри и калий,ги 

прави предпочитани зеленчуци на трапезата на много народи,а отделно съдържат и 

завидни нива на йод 

     .Картофените растения растат ниско и имат бели до виолетови цветове с 

жълти тичинки.Повечето разновидности на картофа имат двуполови цветове, съдържащи 

както мъжки, така и женски полови органи. Цветовете най-често се опрашват кръстосано с 

други картофени растения, но има и значително количество самоопрашване. Всички 

разновидности на картофа могат да се размножават и вегетативно чрез засяване на парчета 

от клубени, нарязани така, че да имат поне едно „око“. Някои търговски разновидности 

картофи въобще не произвеждат семена (те имат еднополови цветове) и се размножават 

само чрез парчета от клубени. 

        След като картофените растения разцъфнат, някои разновидности образуват плод, 

приличащ на малък зелен домат, който има семена. Всеки плод може да съдържа до 300 

семена. Плодовете на картофа съдържат отровни вещества и не бива да се ядат. Някои 

градинари продават присади, получени чрез присаждане на доматено растение върху 

картофено растение. Тези присади могат да дават както картофи, така и домати, годни за 

ядене. 

    Технология за отглеждане на картофи  

                Обичайно картофите се отглеждат от очичките на друг картоф, а не от семена. 

Домашните градинари често засяват парче картоф с 2 – 3 очички в купчинка почва. 

Промишленото отглеждане става от картофи за семе, млади растения или дребни картофи 

и при него най-често е издигнат целият ред. 

                При събиране градинарите често изкопават картофите с тризъба вила или вила за 

тор, но при големи площи плугът е най-бързият инструмент за вадене на картофи. 

Промишленото събиране обикновено става с големи картофокомбайни, които изгребват 

растението и заобикалящата го почва. То се пренася по пластинков транспортьор, широк 

1 – 2 метра. При това част от пръстта се отделя. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
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            Растенията достигат място, на което се отделя останалата пръст. На това място се 

използват различни системи. Най-сложните използват резачки на стъблата и вибрационни 

сита заедно с вентилаторна система, за да разделят картофите от растението. Резултатът 

обикновено след това преминава между работници, които допълнително почистват 

растителните части, камъните и лошите картофи, преди картофите да се изсипят в 

каросерията или ремаркето на някакво транспортно средство. При разтоварването и 

складирането на картофите се провежда допълнитела инспекция, сортиране и разделяне. 

         Да се обработи земята, така че да е напълно почистена от плевели е идеалният 

вариант при отглеждането на картофи, но в много сезони тези операции не могат да се 

изпълнят перфектно, без да се изпусне срокът за засяване, който никога не трябва да е след 

1 май, ако условията позволяват. В повечето случаи е необходима трикратна оран с 

необходимите бранувания и ролирания, преди земята да достигне състояние, подходящо за 

засяване. 

     Важно е картофите да се съберат преди да настанат големи студове, защото 

замръзването на земята поврежда картофите, и дори само студеното време прави 

картофите по-чувствителни към натъртване и евентуално последващо разваляне, което 

бързо може да порази голямо складирано количество.Картофите за семе в някои страни се 

сортират, за да се елиминират болните растения и тези от различен сорт. 

        В зависимост от растежа си картофите се делят на първи ранни, втори ранни и 

основна реколта. Първите бързо образуват малки клубени, а последните по-бавно 

образуват големи клубени. Кожите на картофите могат да бъдат с кафяв, жълт, розов, 

червен и лилав (понякога наричан „син“) цвят. Месото им може да изглежда бяло или да 

съответства на цвета на кожата. Младите и ранните картофи не са предназначени за 

съхраняване, докато тези от основната реколта се съхраняват добре. Продавачите могат да 

обозначават картофите по различен начин: 

 

      Картофите обикновено се сушат след събиране, за да стане кожата им по-дебела. Преди 

сушенето кожата е много тънка и нежна и картофите се наричат „млади“ и са много 

вкусни. Младите картофи често се събират от домашните градинари чрез опипване, т.е. 

изваждане на младите клубени, оставяйки растението на мястото му. По пазарите понякога 

за млади картофи се продават тънкокожи сортове. 

Сладкият картоф не е истински картоф. Той е отделен вид и е част от друго растително 

семейство. 

     Картофите са от полза за хората не сами като храна и лекарство,но те са и суровина за 

доста други продукти,като нишесте брашно етилов алкохол декстрин и фураж. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84
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Материалите са взети от Уикипедия 

 

Копър 
 

 

                    

     Описание : Копърът (Anethum graveolens) е едногодишно растение с кратък живот, 

което се използва за подправка на ястия и като съставна част на някои 

медикаменти.[2]Още древните римляни считали, че копърът има тайнствена, чудодейна 

сила. Старите гърци демонстрирали благосъстоянието си като горели ароматно масло от 

копър. Гладиаторите получавали храна, обилно подправена с копър, за да бъдат силни и 

издръжливи. В древен Вавилон го отглеждали с лечебна цел. Там цар Мардукапалитина II 

уредил градина, където между другите лечебни растения отглеждал и копър. В Европа е на 

почит от времето на Карл Велики (IX в.). По-голяма популярност добива през XVI век 

във Флоренция и Болоня по времето на Катерина Медичи. Използвали го като съставка 

при приготвянето на любовен еликсир, а също и при предпазване от черна магия. 

              Копърът (Anetum graveolens) е едногодишно растение от сем. Сенникоцветни с 

много къс вегетационен период. Коренът на копъра е тънък, вретени виден, стъблото - 

високо до 150 см, гладко, зелено, разклонено, а дълбоко насечените листа са игловидни, 

светло- до тъмнозелени; стъблото и листата имат восъчен налеп, придаващи им сивкав 

оттенък. Цветовете образуват сложно съцветие - сенник, семената са плоски, елипсовидни 

с ивички по края и светлокафяви. 

              Богатото съдържание на етерични масла в стъблото, листата и семената придават 

на копъра специфичен приятен аромат, заради който той се цени високо като подправка на 

ястия, в хранителната промишленост и като суровина в козметиката. Хранителната 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%80#cite_note-2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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стойност на копъра се определя от високото съдържание на витамини (С, В1, В2, РР, Р, 

каротин - провитамин А) и минерални соли на калия, калция, фосфора и желязото. 

              Понеже е студоустойчиво растение, копърът издържа ниски температури с 

няколко градуса под нулата, а семената му започват да поникват при доста ниски 

положителни температури. Оптималната температура за растежа е около 16°С. 

            Към влажността възрастните растения не са особено взискателни, но младите се 

нуждаят от повече вода. Тъй като семената на копъра никнат 16-20 дни след засяването, за 

набъбването и повикването им е необходима добра и постоянна в този период почвена 

влажност. 

          Макар и без големи претенции към светлината, по-ароматичен става когато 

се отглежда копър на слънчеви места. 

         На влажно място копърът се засява на висока леха, която е по-подходяща и за ранна 

сеитба; на сухо място и по-късният копър се сее на фитарии. Може да се сее ,разпръснато, 

но за предпочитане е редовото засяване на 20 см между редовете. На 1 дка не трябва да се 

сеят повече от 0,7-0,8 кг семена, защото сгъстеният посев се самозасенчва и дава 

нискокачествен добив. Разбира се, предпочита се етапно засяване, за да се осигурява млад 

и свеж копър продължително време през годината. 

      Много рано копърът може да се засее в студен парник или под полиетилен.Сее се 

копър и като уплътнител на други зеленчукови култури, по вадите, между кавалите и пр. 

    През вегетацията посевът от копър се плеви, разрохква и полива. 

    Зеленият копър се прибира 20-30 дни след повикването, когато растенията достигнат 

височина 10-15 см. Изрязва се до самата почвена повърхност и се връзва на връзки. 

          За приготовляване на туршии копърът се прибира, когато цъфне или започне 

зреенето на семената - 55-60-90 дни след поникването. 

        От 1 дка се получава 8000-9000 връзки копър, или около 1000 кг сухи стъбла. 

Материалите са взети от Уикипедия 

 

КРАСТАВИЦА 
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     Описание: Краставиците са едни от най-старите зеленчукови видове, отглеждани в 

нашата страна. Краставицата е едногодишно растение, принадлежащо 

към семейство Тиквови. Съдържа семена и всъщност е плод, но поради леко горчивия си и 

кисел вкус е групирана към зеленчуците. Краставиците са зеленчуците с най-голямо 

съдържание на вода. Видовете, които се култивират се делят според това дали са за ядене в 

прясно състояние или за мариноване. Краставиците, които се консумират пресни, са с 

цилиндрична форма и дължина от около 25 до 35 см. 

       Тяхната кора, която варира от зелен до бял цвят, може да бъде или гладка или на 

ивици в зависимост от сорта. Вътрешността на краставицата е много бледо зелена, плътна 

и хрупкава. Краставиците, които се отглеждат, за да бъдат мариновани са много по-малки 

по размер. Корнишоните са един от сортовете краставици, отглеждани за тази цел. 

        Краставиците произхождат от Южна Азия от преди 10 000 години. Ранните 

изследователи и туристи са пренесли тези зеленчуци в Индия и други части на Азия. Те са 

били много популярни в древните цивилизации на Египет, Гърция и Рим, които са ги 

използвали не само като храна, но също така и поради благоприятните им за кожата 

лечебни свойства. 

          Отглеждането на краставици в оранжерии е било въведено по времето на Луи XIV. 

Ранните колонизатори от своя страна са пренесли краставиците в Съединените щати. 

Мариноването на краставиците е започнало да се прави за първи път в древна Испания, 

след като този зеленчук е бил пренесен там от римските императори. 

http://ezine.bg/semeistvo
http://grad.bg/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://gotvach.bg/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://sanovnik.bg/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://gotvach.bg/zelenchuci
http://pochivka.com/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://pochivka.com/gradove/n20-8773-%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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Състав на краставиците 

          Краставиците имат много ниска хранителна стойност. Около 95% от нейното 

съдържание е предимно вода, много малки количества пектин, целулоза и белтъчини. 

Краставиците са много добър източник на витамин С и минералът молибден. 

          Те също са добър източник на витамин А, калий, манган, фолат, диетични 

фибри и магнезий, а и изключително важният минерал силициев двуокис. Интересен факт 

е, че съдържанието на желязо в около 100 г краставици е по-високо от това в гроздето и 

ягодите. 100 г краставица съдържат 13.52 калории, 0.72 гр. протеини и 99.28 гр. вода. 

           Сурови краставици, поставена върху кожата, можете да намали намиращо се 

възпаление. Сокът от краставици може да намали киселините в стомаха, помага в борбата 

срещу гастрит и язва. Консумацията на краставици може да бъде от голяма полза при 

заболявания на зъбите и венците. 

         Вътрешната част на краставиците е съставена основно от вода, а също така съдържа и 

аскорбинова киселина (витамин С) и кофеинова киселина, които помагат да се успокоят 

раздразненията на кожата и намаляват отоците. Кората на краставиците е богата на фибри 

и съдържа редица полезни минерали, включително силициев двуокис, калий и магнезий. 

        Силициевият двуокис в краставиците е съществен компонент на съединителната 

тъкан, която включва мускули, сухожилия, връзки, хрущяли и кости. Сокът на 

краставиците често се препоръчва като източник на силициев двуокис за подобряване тена 

и здравето на кожата. Като се добави и високото съдържание на вода в него, сокът от 

краставица е естествено хидратиращо средство. 

       Краставиците се използват локално и за различни видове кожни проблеми, 

включително и отоци под очите и слънчеви изгаряния. Двете съединения, съдържащи се в 

краставиците - аскорбинова киселина и кофеинова киселина, предотвратяват задържането 

на вода. Краставиците помагат и при високо кръвно налягане. 

 

Материалите са взети от Уикипедия 

 

 

 

КРОМИД ЛУК            

 

http://gotvach.bg/n9-32512-%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-10035-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://gotvach.bg/n9-3706-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_C
http://gotvach.bg/n9-3614-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%90
http://gotvach.bg/n9-3501-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://gotvach.bg/n9-3777-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-3480-%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://gotvach.bg/n9-3697-%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8
http://gotvach.bg/n9-3697-%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8
http://gotvach.bg/n9-3502-%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9
http://gotvach.bg/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://gotvach.bg/n9-4965-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://simptomi.bg/n-90220-%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ezine.bg/n61-26047-%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B0
http://gotvach.bg/minerali
http://ezine.bg/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ezine.bg/n61-30782-%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ezine.bg/n61-26351-%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D1%8A%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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    Описание:Кромидът (Allium cepa), наричан още кромид лук или само лук, 

е двугодишно растение от род Лук, използвано широко в готварството. Основно се 

използват луковиците на възрастните растения преди началото на зимата. Също се 

използват листата на младите растения, често наричани пресен лук или зелен лук. 

     Има характерен силен лют вкус и остра миризма, особено в луковиците. Те се 

омекотяват при готвене, при което вкусът става сладък. Луковиците имат суха външна 

обвивка и месеста слоеста вътрешност. Използвани по целия свят за кулинарни цели, те 

имат разнообразни форми и цветове. 

     Арпаджик (от турски arpaçik soğanı[3]) се наричат дребните глави кромид лук, 

пораснали от семе в края на първата година от засаждането им. Арпаджикът основно се 

използва за повторно засяване, за да се отгледат едрите глави лук. Понякога се използва и 

за приготвяне на ястия. 

          Отглеждане : Лукът се отглежда от семена или от арпаджик – много дребни 

луковици, получени чрез засяване на семената много нагъсто. Арпаджикът се засажда и 

отглежда по-лесно, защото не се налага предварително засяване за разсад и разсаждане, но 

се смята, че луковиците на лука, отгледан от арпаджик, не са толкова трайни. Първата 

година от семената се формира арпаджик. Засаденият арпаджик на втората година 

формира едри глави зрял лук. На втората или на третата година се формират цветоносни 

стъбла със семена. 

           При някои полулютиви сортове с по-бърз темп на растеж и развитие, е възможно 

след директна сеитба на семена, в рамките на един вегетационен период да се получат 

едри луковици. (Пионер, Юбилей 50, Успех 6, Рекорд 2, Пловдивски червен.) 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%BB%D1%83%D0%BA#cite_note-3
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            И двата метода за отглеждане могат да се използват за получаване на зелен лук, 

който се бере, преди да е образувал луковици. Има и друг вид лук, който по принцип не 

образува луковици и се използва по същия начин – лук батун (Allium fistulosum 

Данните са взети от фермер бг. 

 

КРЪМНО ЦВЕКЛО 
 

     

 

      Описание: Кръмното цвекло (Beta vulgaris var. crassa) е двегодишно растение от 

разред Caryophyllales. През първата година образува кореноплод, а през втората семена. 

Произхожда от дивото цвекло (Beta maritima). Като култура е въведено в низините на река 

Тигър и Ефрат (около 2000 - 1500 г.пр.н.е.). Гърците и римляните го пренасят в Европа, 

като го отглеждат първоначално като градинска култура за листата, а по-късно за фураж. 

          Кръмното цвекло се състои от главен корен и странични коренови разклонения, 

които завършват с коренови власинки. Кореноплода се образува върху най-горната част на 

гл.корен. Има различни форма (вертикална, цилиндрична, сферична, конусообразна и др.) 

и окраска (бяла, жълта, оранжева, червена и др.).  

       Листата са овални до сърцевидни, месести, гладки или с леко нагъната повърхност, с 

дълги дебели дръжки. Цветоносното стъбло достига 1-1,5 m и имат дребни листа. 

Кръмното цвекло е растение на умерения климат. Засява се при температура на почвата 4-

5°C (в края на март и началото на април) на дълбочина 3-4 cm. Сеитбената норма е 2,5-3 kg 

на декар. След засяване се валира. Окопава се най-малко 2 пъти и се напоява 

неколкократно. 

Данните са взети от фермер бг. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Caryophyllales
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Beta_maritima&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%8A%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%8A%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5


Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 368 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

 

 

 

  Магданоз 
 

 

     Описани :Родината на магданоза е Средиземноморието и по-точно остров Сардиния. 

Днес все още се среща като диворастящо растение в Югоизточна Европа, Западна Азия и 

северна Африка, а като културно растение е завладял почти целия свят. 

     Магданозът е двугодишно тревисто растение от семейство Сенникоцветни. Отглежда 

се предимно като зеленчукова култура. Образува вретеновиден корен, отвън 

жълтеникавобял до бледоканелен, а в разрез – белезникав. Цялото ратсение има приятна 

специфична миризма. 

     Стъблото е голо, набраздено и високо от 30 до 120 сантиметра.   Листата са двойно и 

тройно перести, отгоре лъскави, тъмнозелени, с дълги дръжки. Цветовете са събрани в 

сенниковидни съцветия и се появяват през втората година в жълтозелени багри. Плодът е 

сивозелен, яйцевиден, разпадащн се на 2 половинки. 

    Сортове Известни са две форми на растението – листен и кореноплоден магданоз. От 

листния у нас се отглеждат „местен” (от България), „Листен” (от Франция), „Берлински 

кореноплоден” (от Германия) и „Фестовал 68”, който е наш хибрид между магданоз и 

целина, по-високодобивен е и се засява в култивационни съорожения, както и за ранни и 

предзимни посеви. 
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   Съдържание Плодовете на растението съдържат етерично масло, което му придава 

специфичен приятен аромат и в което откриваме апиолова киселина, миристицин, 

кумарин, бергаптен, апигенин и други съставки. Листата и корените са богати на 

растителни масла, захари, слуз, макроелементи (калий, калций, фосфор и магнезий), 

микроелемнти – най-вече цинк, но още и мазнини, белтъчини, целулоза, азотни вещества 

флавоноидите лютеолин, апегинин и още витамин С (180-250мг%), вотамин А (до 10 мг%) 

и други. 

Отглеждане 

    Магданозът е студоустойчиво растение. Семената никнат и при 2 градуса над нулата, а 

младите поници понасят повече от минус 9 градуса С. Възрастните растения спокойно 

презимуват под снега. Затова може да се засява и в късна есен и през ранна пролет. Но 

растението е светлолюбиво. Ако се отглежда на сенчесто място, растежът се забавя, 

листата пожълтяват, а което е по-важно – ароматът намалява. И влаголюбиво растение е 

магданозът. Липсата на влага забавя никненето. Затова ранната сеитба през пролетта, 

когато има достатъчно влага, гарантира получаването на добър добив. Излишъкът на вода 

в почвата влияе отрицателно. 

     Растението може да се отглежда на почви, които не образуват кора и които имат 

дистатъчно хранителни вещества и влага. Не понася тежките уплътнени и със слаба 

водопропускливост почви. Не понася и торенето с пресен оборски тор. За предшественици 

предпочита окопните култури, които са били богато наторявани. Добре вирее и след 

бобовите култури, които обогатяват почвата с азот. Минерални торове се внасят веднъж 

преди сеитбата и втори път през вегетацията. 

    Засяването става на чисти от плевели места, иначе семената никнат бавно. Преди 

сеитбата мястото се наторява с 300-400 кг полуразложен оборски тор, 1-2 кг амониева 

селитра, 4-5 кг суперфосфат и 2-4 кг калиев сулфат за 100 кв. м, прекопава се с права 

лопата или се изорава на дълбочина 25-30 см още през есента, заравнява се и се подготвят 

лехи или тирове. Сее се плитко (на 1-2 см) и на редове, които са на разстояние 15-20 см 

един от друг. За 100 кв.м са необходими 80-100 г семена. Това са норми за личните 

градини, но магданозът се отглежда и в държавни и фирмени градини, където от 1 декар се 

получават 25 000 – 30 000 връзки по 100 грама. А колкото до нормата за торене и 

количеството семена за един декар, достатъчно е да умножим посочените по-горе норми 

по 10. 

     Семена Добре запазени семена на магданоза имат силен мирис. И това е един от 

показателите, че могат да се сеят, а още по-важно е, че ще поникнат. Много често 

любителите градинари засяват магданоз от собственоръчно събрани семена. Нищо лошо 

няма, само трябва да знаят, че зле съхранени семена бързо губят кълняемостта си. Най-

добри са семената, събрани предишната година, по-несигурно е поникването от събраните 

преди две и повече години. Преди засяването е нужно семената да се помиришат. Колкото 
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по-силно миришат, толкова са по-добри за засяване. 

    Магданоз в саксия 
Има два варианта за отглеждане на магданоз в саксия: от семена и чрез корени. За семена 

се предпочита сорта Фестовал 68 – много родовит и образува буйни, едри и добре 

облистени розетки. Засява се в по-голям съд или саксия, сандъче. Използва се обикновена 

почва или почвена смес, каквато се продава в зеленчуковите магазини. Семената се 

разпръскват равномерно по цялата площ или се пускат в тясна браздичка, дълбока около 

10-15 сантиметра. След това се зариват и повърхността леко се притиска с ръка или 

дъсчица. Поставя се на слънчево място, полива се и се чакат първите кълнове. 

     Ако засаждането на магданоз в саксия става чрез корени, извадени от градината, то 

съдът в който се слагат, трябва да бъде по-дълбок. За изваждането на корените се използва 

права лопата и се следи да не се наранят. Засаждат се веднага или поне същия ден. Ведна 

саксия могат да се сложат няколко корена, както разстоянието между тях е 4-5 см и по-

голямо. 

     Важно! Саксиите (съдове), в които ще се засажда магданоз, трябва предварително 

да са обеззаразени, отдолу да имат отвор, който да позволява свободно изтичане на 

водата.  В противен случай има опасност от мухлясване на почвата и загниване на 

корена (семената). 

     Още няколко думи за магданоза в саксия. Засят в сандъчета или кашпа, той ще краси не 

само трапезата през зимата, но и целия дом. Негова свежа зеленина придава уют на 

стайните помещения и терасата. Особено декоративна е комбинацията от три сорта) 

къдрав (немски), листен и обикновен магданоз. Посажда се от семе. Подстригва се с 

ножица, за да има еднаква височина. Възстановява се бързо, като се подхранва с нишесте и 

пудра захар, след което се полива по-обилно. 

     Беритба На това растение почти всичките му части се използват: зрелите плодчета, 

цъфтящите стръкове, листата и корените. 

    Листата от магданоз се запазват продължително време пресни и зелени, като се поставят 

в полиетиленова торбичка, която се издува с въздух, завързва се отгоре плътно и се държи 

в хладилника. Ако са повехнали, държат се предварително 30 минути във вода със стайна 

температура (20 градуса С) 

Болести и неприятели. Растението често се напада от морковената муха. Това е стар 

неприятел не само на магданоза, но и на всички овощни и зеленчукови  растения. Зимува в 

неприбраните корени или в почвата на дълбочина 4-10 см. Излюпва се рано през пролетта. 

      Борбата срещу морковената муха е трудна заради скрития и почти незбележим начин 

на живот. Но може да се намали нейното поражение, ако почвата се обработва добре през 

пролетта и механически се унищожават намиращите се в  нея мухи. По-къните 

прекопавания пък унищожават снесените в почвата яйца. Освен това препоръчва се по-

ранна сеитба на магданоза. За да се намали заразата повредените растения се унищожават. 

Използване 

Като подправка. Най-популярната и  най-често употребявана тревна подправка. Листата и 

корените се използват пресни и изсушени. 

Като лекарство. Магданозът притежава един от най-силно действащите сокове. Не бива 

да се пие само сок, по-добре е да се смесва със сокове от моркови или спанак. Суровият 
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сок на магданоза подобрява кислородния обмен и поддържа функциите на надбъбречните 

желези. Използва се при камъни в бъбреците и пикучния мехур, при хефрит и други 

заболявания на бъбръците, подобрява зрението, намалява кръвното налягане. Външно: за 

лапи при лунички и петна по лицето; за компреси при циреи, отоци и ужилване от 

насекоми; за миене на глават от пърхут. 

Като козметика. Като козметично средство магданозът е познат отдавна. И днес се 

използва магданозен лосион за чувствителна кожа. Магданозен компрес действа 

освежаващо и успокояващо на кожата. 

Като фитонцид. Магданоз, засят около ягодите, не допуска голи охлюви в тях. 

 

Източник: книга "Отглеждане и използване на ПОДПРАВКИ" 

 

МАРУЛЯ 

 

                                                        

       Описание: Марулята (Lactuca sativa) е вид растение от семейство Сложноцветни, 

срещащо се в умерените ширини. Спада към семейство Asteraceae. Култивира се най-вече 

заради листата, които се използват за храна. В много страни марулята се яде студена без 

термична обработка. 

       От нея се правят салати, използва се като гарнитура за хамбургери, прибавя се и към 

много други ястия. 

    Състав на маруля 

       Пролетната зелена салата, измита и почистена добре е радостта за тялото ни. В нея се 

съдържат голямо количество полезни витаминии микроелементи. Зелена салата е отличен 

източник на хлорофил и витамин К. Богата на минерални соли, на лутеин и бета каротин. 

Хапвайки прясна маруля, ние си доставяме завидни дози витамин С, калций, 

доста фибри, фолиева киселина и желязо. 

http://www.kolhida.bg/index.php?page=Catalog&id=25&lang=bg&PHPSESSID=dcb4a8d107e5bf25ca924ad4e7f25d10
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://gotvach.bg/vitamini
http://gotvach.bg/n9-15307-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%9A
http://gotvach.bg/n9-3322-%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-3706-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_C
http://gotvach.bg/n9-3277-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://gotvach.bg/n9-3697-%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8
http://gotvach.bg/n9-3480-%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://gotvach.bg/n9-3459-%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE
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       Маруля включва още хранителни вещества, като витамин А и В6, ликопен, калий. 

Доказано е, че външните по-тъмнозелени листа на марулята съдържат много повече 

каротин и витамин С, отколкото вътрешните, по-светли листа. В състава на марулята се 

срещат още лецитин, калциеви, калиеви, железни и фосфорни соли, а слабо горчивият вкус 

на зелената салата се дължи на гликозида лактуцин, който се намира в млечния сок на 

стъблото и листата. 

 
 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

 

МОРКОВ 

 

           
 
       Описание: Морковът (Daucus carota) е кореноплоден зеленчук.Морковът е от род 

двугодишни, рядко едногодишни или многогодишни тревисти растения от 

семейство сенникоцветни. Съществуват около 60 вида, главно в Средиземноморието, но 

също в Америка, Африка, Австралияи др. Културният морков е двугодишно зеленчуково и 

фуражно растение. 

http://gotvach.bg/n9-3614-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%90
http://gotvach.bg/n9-3278-%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-3501-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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       Стъблото му е високо до 0,70 m, листата са перести, силно нарязани, цветовете – 

дребни, събрани в сложен сенник. 

        Плодът е сух с две семена, с плоскояйцевидна форма и с четири реда шипчета. 

Отглежда се заради кореноплода, който е месест и в зависимост от сорта има закръглена, 

пресечено-конусовидна, вретеновидна или друга форма с червена, жълто-червена, жълта 

или бяла окраска. През първата година образува бледожълт до червено-оранжев 

кореноплод. През втората година образува семена и цветове. 

        Морковът съдържа средно: 88.8% вода, 1.1% азотисти вещества, 0.2% мазнини, 8.2% 

захари, скорбяла и други вещества, 1% целулоза, 0.7% пепел и витамини A, C, B1 и B2 . 

Използва се за храна, фураж и като лечебно средство. В България се отглежда навсякъде. 
 
 
 

Данните са взети от фермер бг. 

 
 
 

ПАТЛАДЖАН 
 

 
         
 

          Описание: Патладжанът, наричан още син домат (Solanum melongena) е растение 

от род Кучешко грозде (Solanum) на семейство Картофови (Solanaceae). Растението дава 

плод със същото име, който се използва широко като зеленчук в готварството 

.       Патладжанът е близък роднина на домата и картофа и произлиза от Индия и Шри 

Ланка. Той е едногодишно растение, достигащо 40 – 150 cm на височина, често трънливо, с 

големи едро нарязани листа, дълги 10 – 20 cm и широко 5 – 10 cm. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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            Цветовете са бели до виолетови, с петделно венче и жълти тичинки. Плодът е 

месест семков, по-малък от 3 cm в диаметър при дивите растения, но много по-голям в 

културните форми.  

            Плодът съдържа многобройни малки меки семена. (Полу-)дивите разновидности 

могат да израстват много по-големи, до 225 cm, с големи листа 30 cm дълги и 15 cm 

широки. 

 

       Отглеждане 

    Растенията се засаждат на разстояние 45 – 60 cm в зависимост от сорта и на 60 – 90 cm 

между редовете в зависимост от използваното оборудване. Завиването би помогнало да се 

запази влагата и да се предотвратят появата на плевели и гъбичните заболявания. 

Плодовете обикновено се отрязват от растението непосредствено над чашката поради 

полудървесните стъбла. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

 

 

ПИПЕР/  ЧУШКИ 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5
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            Описание  :Пиперът (Capsicum annuum) е многогодишно зеленчуково растение от 

семейство картофови, което се отглежда обикновено като едногодишно растение.[2] Родина 

са му тропическите части на Америка. 

        Плодът на пипера се нарича по същия начин – пипер или пиперка.Представлява 

куха ягода (чушка, на лат. legumen). В разговорния език пиперките по-често се наричат 

чушки (неточно, защото плод от вида чушка образуват също фасулът, грахът, баклата и 

мн. др.). Въпреки името си пипер, растението няма отношение към черния пипер, който 

принадлежи към рода Пипер (Piper) на семейство Пиперови. 

          Видът и вкусът на пиперките зависи от сорта на растението. Съществуват стотици 

видове с различни размери, форма, вкус и цвят. Най-често формата е издължена или 

овална. На цвят съществуват червени, зелени, бели, жълти, оранжеви, бордо, виолетови и 

други. Теглото на една пиперка може да е от 5 до 200 g. На първо място са сред 

зеленчуците по съдържание на витамин С – до 240 mg в 100 g.  

   Лютите чушки съдържат алкалоида капсаицин. 

    Плодовете на пипера са подходящи за готвене, салати, подправки (под формата 

на червен пипер), а някои видове – и за лекарства или за декоративни цели. 

Интересно е, че най-разпространеният сорт сладък пипер в Русия, „камбата“, е наричана 

там болгарский перец (български пипер). 

   Сортове :  камба,капия,сиврия,ратунд  чорбаджийска чушка,рипки,кози рог,слонско ухо 
 
 

Данните са взети от фермер бг. 

 
 
 
 
 
 

ПРАЗ ЛУК              
 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)#cite_note-2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%85
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%A1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B0_%D1%87%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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    Описание: Празът (Allium porrum) е зеленчук, принадлежащ заедно с лука и чесъна, 

към семейство Лукови (Alliaceae). В този вид има още два твърде различни  

зеленчука: слонски чесън (Allium ampeloprasum var. ampeloprasum), отглеждан за луковици 

и египетски праз или „курат“ (Allium ampeloprasum var. kurrat, понякога класифициран 

като Allium kurrat), отглеждан в Египет и другаде в Близкия изток за листа. 

 

     Вместо да образува стегната луковица като лука, празът образува дълъг цилиндър от 

листа, които обикновено се избелват чрез засипване с пръст. Те често се продават като 

разсад, поникнал рано в оранжерии, за да се разсадят на открито, когато времето 

позволява. 

      Един път засадени в градината, те са издръжливи – много сортове могат да бъдат 

оставени в земята през зимата и да се берат при необходимост. 

     Сортовете праз могат да се класифицират по няколко начина, но основният е 

разделянето на летен праз, който се бере през същия сезон, в който е засаден, и зимен праз, 

който може да се бере през пролетта на следващата година. 

     Летните сортове праз по принцип са по-дребни от зимните, а зимните са обикновено с 

по-силен вкус. 

      В българската кухня се използва като съставка в плънката на баница с праз, някои 

видове зелник и лучник, кебапи, зимни салати и др. 

     Празът е бил ценен от древните египтяни, гърци и римляни, които разнесли зеленчука 

из цяла Европа. 

     Празът е един от националните символи на Уелс, където се носи на деня на св. Давид.   

     Според легендата свети Давид заповядал на уелските си войници да се отличават, 

носейки праз на шлемовете си, в една историческа битка срещу саксонците, която се 

провела в поле със праз. Тази история може и да е съчинена от английския поет Майкъл 

Драйтън, но е известно, че празът е символ на Уелс от много отдавна. Шекспир например 

споменава обичая да се носи праз като „древна традиция“ в „Хенри V“. 

 

Данните са взети от фермер бг. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8A%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%8A%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BF
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%BB%D1%81
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%8A%D0%BB_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8A%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%8A%D0%BB_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8A%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_V_(%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%B0)
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ТИКВА 

 

         Описание : Тиквите (Cucurbita) са род плодови зеленчуци от семейство Тиквови. 

Стъблото на тиквата е влачещо се и достига на дължина до 4 – 5 метра. То е цилиндрично 

или ръбесто, цялото покрито с остри и твърди бели космици. Листата имат кухи, дълги 

дръжки и големи петури. Понякога те са разположени толкова наблизо едно до друго, че 

земята не се вижда от тях. И не само земята. Често те закриват цветовете така, че пречат 

на пчелите да ги открият, за да смучат сладък нектар от тях и да ги опрашват. 

         Жълтите или оранжеви цветове на тиквата са едри. Мъжките цветове са разположени 

на дълги и тънки дръжки, а женските – на сравнително дебели и къси. Тиквата е 

еднодомно растение, т.е. на едно и също растение се намират и женски, и мъжки цветове 

.   Наскоро, след като прашецът от мъжките цветове попадне върху женските, започва 

образуването на малка тиквичка, която бързо нараства. Листата се отдръпват, за да 

направят място на едрите плодове, които може да достигнат на тежина до 40 – 50 кг. Както 

при повечето културни растения, така и при тиквата съществува в зависимост от сорта 

голямо разнообразие в цвета, формата и големината на плодовете. 

     Тя се използва най-често за приготвянето на десерти. А семките ѝ се консумират, след 

като се изпекат. Има много полезни свойства и се препоръчва при някои здравословни 

проблеми. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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ТИКВИЧКИ 

                                   

        Описание :Тиквичките (Cucurbita pepo) са зеленчук, от семейство тиквови и близък 

родственик на краставиците. Те са нискокалоричен дар от природата, богат на минерали, 

което е причината за множеството му предимства в нашето здравословно хранене. 

Тиквичката всъщност е едногодишно растение, което е двусемеделно, с пълзящо стъбло и 

образуваща видоизменени листа-мустачки, а цветът му варира от жълт до зелен. 

       Тиквичките са сравнително лесни за отглеждане и не са капризни. Обикновено се 

берат 2 до 7 дни след цъфтежа и е важно да не достигат дължина, по-голяма от 15 см, 

защото значително променят вкусовите си качества. 

       Смята се, че тиквичките произхождат от Америка, където първоначално са се 

използвали само техните семена. Разпространението им на Стария континент става едва 

през 16 век, когато мореплавателите ги пренасят наред с други растения. Интересен факт е, 

че тогава тиквичките са се отглеждали само в ботанически градини и едва в последствие 

става масовото им отглеждане. Вкоренени от векове в средиземноморската кухня, през 18 

век именно италианците започват да приготвят тиквичките по начините, които познаваме 

и днес 

Състав на тиквичките 

          Тиквичките са изключително интересен зеленчук – те не са извънредно богати 

на витамини, но за сметка на това има голямо съдържание на минерали - особено богати са 

на калий, баластни вещества, фосфор и калций. Освен това в тях се откриват завидно 

съдържание на витамин C и витамините от групата B. 

http://ezine.bg/semeistvo
http://gotvach.bg/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://gotvach.bg/vitamini
http://gotvach.bg/n9-3501-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://gotvach.bg/n9-10037-%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://gotvach.bg/n9-3277-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D0%B9
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           Тиквичките съдържат 95% вода, 0.8 – 1% азотни вещества, 5.75 % безазотни 

екстрактни вещества, 0.95 % целулоза, 0.69% пентозани, 0.5% минерални соли 

.        Хранителната им стойност е сходна с тази на краставиците. Голямо предимство е, че 

те имат малко количество захари, от които съвсем малка част е захарозата и значително 

количество растителни инсулиноподобни вещества, което ги прави важна и ценна храна за 

болни от диабет. 

          Минералните соли в тиквичките помагат на обмяната на веществата в организма. В 

по-голямо количество съдържат фосфорни и калиеви соли, калций, магнезий, манган, 

желязо, мед, сяра и хлор, а също така и микроелементите молибден, титан, арсен, 

алуминий, литий, цинк и др.В 100 г сурови тиквички се съдържат: 

Белтъчини – 0.6 г, Въглехидрати - 3.7 г, Целулоза – 0.6 г, Вода – 94.5 мл и между 18 и 27 

ккал; 

    Количествата витамини в 100 г сурови тиквички са: С – 23.0 мг, В1 – 0.03 мг, В2 – 0.04 

мг, РР – 0.20 мг. 

     В 100 г сварени без сол и отцедени тиквички откриваме: 15 ккал, Протеин - 1 г, 

въглехидрати – 2.70 г, фибри - 1 г, мазнини – 0.36 г. 

Ползи от тиквичките 

       Тиквичките са ценен дар от природата, който носи редица ползи на организма. Освен, 

че са редовна част от много диети за отслабване, тиквичките се използват и при 

заболявания на сърдечно-съдовата система, при хипертонична болест, болести на черния 

дроб и други. Препоръчителни са в менюто на деца и хора, които се възстановяват след 

болест. Онези, от нас, които има храносмилателни проблеми, могат да намерят верен 

помощник в лицето на вкусните тиквички, защото те са нискокалорични и лесно 

смилаеми. 

        Важно е да отбележим, че органичните киселини в тиквичките са в много малко 

количество, което ги прави отличен хранителен и диетичен продукт при лечебното 

хранене на болни от бъбречни заболявания. Редовното похапване на тиквички е чудесен 

начин за попълване на запасите от витамин С, за профилактика на малокръвието 

с атеросклероза, за подобряване на работата на стомашно-чревния тракт. Действат добре 

при болести на стомаха, жлъчния мехур, дванадесетопръстника, 

при хипертония, затлъстяване, малокръвие и сърдечносъдови заболявания. 

http://ezine.bg/n61-25982-%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://gotvach.bg/n9-3502-%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9
http://gotvach.bg/n9-3777-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-4956-%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
http://gotvach.bg/n9-10035-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://gotvach.bg/n9-10033-%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://gotvach.bg/n8-12004-%D0%A1%D0%BE%D0%BB
http://gotvach.bg/dieti
http://gotvach.bg/%D0%9E%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ezine.bg/n61-26901-%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ezine.bg/n61-26351-%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D1%8A%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://gotvach.bg/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ezine.bg/n61-29177-%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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        Пюрето от тиквички е едно от първите, които трябва да се включват в менюто на 

малките деца и бебетата, защото в тези зеленчуци има по-малко вода, отколкото в 

аналогични зеленчуци с високо съдържание на минерални соли. Кърмачките могат да 

хапват тиквички на вола, защото те имат висока усвояемост и малкото съдържание на 

растителни фибри. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

ФАСУЛ 

 

     Описание:  Фасулът (Phaseolus vulgaris) е биологичен вид, растение от 

семейство Бобови (Fabaceae). Пренесен е в Европа по времето на Великите географски 

открития. Отглежда се като домашна култура за прехрана по целия свят 

       Фасулът е едногодишно увивно растение с плодове във формата на чушки (наричани 

още шушулки или бобове) с бъбрековидни семена. Плодът се образува от два плодолиста, 

между които има жилава ципеста преграда, на която са закрепени семената (характерно за 

кръстоцветните растения). Известни са над 200 вида фасул, като разликите между 

сортовете са във вида на чушката, цвета и вкусовите качества на семената. Листата на 

фасула се състоят от по три по-малки листчета. Те са разположени спираловидно по 

стъблото. Цветовете са дребни, събрани по няколко заедно, бели, розови или 

виолетови. Семената на фасула (бобените зърна) имат най-разнообразна форма и цвят. Те 

биват бъбрековидни или кръгли; оцветени са в бяло, жълто, зеленикаво, черно, червено-

кафяво, пъстро. 

    Начин на отглеждане 

              Бобовите семена се засяват в началото на пролетта, като е важно да не се заравят 

на голяма дълбочина, поради начина, по който бобовото стъбло пониква от почвата. До 

http://ezine.bg/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8A%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
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началото – средата на лятото е зелен, като част от реколтата се готви в това състояние, а 

после узрява и е готов за прибиране. 

            Необходимо е след като е обран с шушулките, да се остави известно време на 

слънце или на сухо и проветливо място за няколко дни, за да се изсуши добре и запази за 

консумация през следващата година. 

           Бобът има изключително висока хранителна стойност (приблизителни 

стойности): белтъчини — 23,3%; въглехидрати — 55,5%; вода — 11,2% и мазнини — 

1,5%; съдържа витамини от групата В и витамин С. По корените се развиват голям 

брой грудки, където живеят бактерии, подпомагащи растежа и развитието на боба 

.         Суровите бобени зърна съдържат токсини, налагащи термична обработка и смяна на 

водата след накисване. 

 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

 

 

 

 

Чесън 

 

      Описание:  Чесънът (Allium sativum) или чеснов 

лук е многогодишен луковичен зеленчук от семейство Лукови, род Лук. Този вид не се 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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среща в диво състояние и се смята, че е получен в резултат на културна селекция и 

вероятно произлиза от вида Allium longicuspis, който расте див в югоизточна Азия. 

     Най-често консумираната част от растението е подземната складираща структура, 

наречена глава. Една чеснова глава се състои от дузина или повече отделни скилидки, 

всяка от които от ботаническа гледна точка е луковица – подземна структура, образувана 

от удебелени листни основи. Всяка скилидка е образувана от една единствена листна 

основа за разлика от лука, чиято луковица се състои от многобройни листни слоеве. 

Надземните части на растението понякога се употребяват за храна, особено докато са 

млади и крехки. 

     Суровият чесън има силна люта миризма, която се омекотява значително при готвене. 

Суров или сготвен, чесънът се забелязва със силната си характерна миризма. Дъхът на 

хората, яли чесън, също получава характерна миризма. Някои култури приемат миризмата 

на чесън повече, отколкото други. Северноевропейските кухни, например, използват чесън 

много умерено и той се готви продължително време за намаляване на миризма 

      Поради широкото отглеждане, произходът на чесъна не е сигурно определен. Той е 

родствен на лука и лилиумите и се отглежда като шалота. Културният чесън цъфти и дава 

семена, но култиварно бива размножаван почти изцяло чрез луковици. Луковиците, чиито 

сегменти обикновено се наричат „скилидки“, са най-често консумираната част от 

растението, въпреки че се използват и целите пролетни стръкове. 

     Една глава чесън обикновено е 4 до 8 см в диаметър, бяла до розова или зачервена и е 

съставена от много (8 – 25) отделни скилидки. Листната част се състои от централно 

стъбло, високо 25 – 100 см с плоски или ръбести (но не тръбообразни) листа дълги 30 – 60 

см и широко 2 – 3 см. Цветовете растат в малко съцветие на върха на стъблото, често 

заедно с няколко луковички и заобиколени от хартиеобразен основен лист. Всеки цвят е 

бял, розов или червеникав, със шест венчелистчета, дълги 3 – 5 мм. Цветовете по принцип 

са безплодни и рядко дават семена. 

    Чесънът има дълги тесни плоски донякъде ръбести листа. Луковицата има люспести 

външни предимно бели външни слоеве, подобно на лука. Вътре има 2 – 20 скилидки или 

по-малки луковици. От тях могат да се получат нови луковици чрез разсаждане в края на 

зимата или началото на пролетта. 

       Процентният състав на луковиците е даден от Е. Холи като 84,09 % вода, 13,38 % 

органична материя, 1,53% неорганична материя, а на листата – 84,14% вода, 

11,27%органична материя и 1,59% неорганична материя. 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Allium_longicuspis&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5
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      Както други представители на семейството, чесънът всъщност създава веществата, 

които му дават острия вкус и миризма, когато клетките му бъдат наранени. Когато една 

клетка от растението се разруши чрез рязане, дъвчене или мачкане, ензимите, съдържащи 

се в нейните вакуоли предизвикват разпадането на няколко сяросъдържащи вещества, 

съдържащи се в клетъчните течности. Получените съединения причиняват лютия вкус и 

силната миризма на чесън. Някои от тях са нестабилни и продължават да се изменят с 

времето.  

      Между представителите на семейството на лука чесънът има много по-висока 

концентрация на съединения за началната реакция, отколкото останалите, което го прави 

много по-силен от лука, шалота или праза. Въпреки че хората обичат вкуса на чесън, за 

тези вещества се смята, че са се развили като защитен механизъм, 

отблъсквайки животни като птици, насекоми и червеи. 

     Вкусът и миризмата на чесъна се дължат на голям брой серни съединения. Смята се, 

че диалил дисулфидът е важен за миризмата компонент. Алицинът пък се смята за 

основната причина за лютивината на суровия чесън. Той отваря термоПРП (преходен 

рецепторен потенциал) канали, които са причина за усещането за лютивина. При готвене 

алицинът се разпада и лютивината на чесъна отслабва. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

ЧЕРВЕНИ РЕПИЧКИ 
 

 
      Описание:  По своята същност репичките са едногодишно кореноплодно 

зеленчуково растение. Те произхождат от семейство Кръстоцветни. Латинското 

наименование на репичките е Raphanus sativus var. Radiculа. 

        В най-обши линии репичките оформят две групи сортове - европейска и китайска, 

като в България се култивират европейските сортове, но по пазарите може да се намерят и 

видове, отглеждани и внесени от Китай. 

      Популярността на репичките като предпочитан за трапезата зеленчук се дължи най-

вече на особения и специфичен вкус, който имат, на голямото им богатство на полезни 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%84%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ezine.bg/semeistvo
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вещества, които съхраняват и укрепват здравето на човек. Тръгнали от земите на 

Централна Азия, репичките днес се отглеждат в абсолютно всички географски ширини. 

Причината за това е, че репичките са издръжлив и не дотам претенциозен зеленчук. 

Репичките са студоустойчиви и светлолюбиви растение, като вегетационният им период е 

сравнително къс. 

        Репички могат да се отглеждат както на открито така и в оранжерийни условия. В 

България репичките най-често се отглеждат през късната есен и през ранната пролет. Сред 

популярните сортове репички, които се предпочитат за обработка у нас са: „Сакса 2“, 

„Софийски превъзходни“, „Любими“, „Бисер“, „Червени с бели опашки“ и др. Репички се 

отглежда лесно, като не изискват много грижи и постоянно специално внимание.   

        Кореноплодите са готови за прибиране за около 25-30 дни след поникването на 

растениетоКонсумират се плодовете на репичките. Тези кореноплодни имат 

дребни плодове, като формата им може да бъде овална, конусовидна или цилиндрична. На 

цвят репичките са най-често розово-червени, като могат да бъдат оцветени или само в 

розово, червено, виолетово или от комбинация от тези цветове.  

     Плодът на репичките отвътре е бял и плътен. Репичките са сочни, крехки и 

свежи зеленчуци, особено ако се консумират пресни. Те са годни за консумация дълго 

време, след като са откъснати, но може да се образува т.нар. „изкуфяване”. Репичките 

често могат да бъдат нападнати и проядени от червеи. Белег за това са вишневочервени 

нишковидни петна, образуващи се по външната им обвивка. 

Състав на репичките 

Химичният състав на репичките определя те да са изключително богати на ензими, 

минерални соли и витамини. Този зеленчук има високо съдържание на витамин С - над 30 

%. Богат е на гликозиди, етерични масла, натрий, калий, фосфор, никотинова и салицилова 

киселина. В репичките се съдържат още багрилото наречено антоцианин, придаващо 

хубавия им червен цвят. Богати са на пектин, целулоза, желязо, витамини А, В1, В2, В3 и 

РР. 

100 г репички съдържат 16 калории, 0.1 г мазнини, 3.4 г въглехидрати, 0.6 г белтъчини и 

15 мг витамин С. 

 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

http://gotvach.bg/plodove
http://gotvach.bg/zelenchuci
http://gotvach.bg/n9-4838-%D0%95%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8
http://gotvach.bg/vitamini
http://gotvach.bg/n9-3706-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_C
http://ezine.bg/%D0%95%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://gotvach.bg/n9-10104-%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://gotvach.bg/n9-3501-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://gotvach.bg/n9-10037-%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://gotvach.bg/n9-32512-%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-32760-%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://gotvach.bg/n9-3459-%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE
http://gotvach.bg/n9-3614-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%90
http://gotvach.bg/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://gotvach.bg/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://gotvach.bg/n9-10033-%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://gotvach.bg/n9-10035-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%86%D0%B8
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ЧЕРВЕНО ЦВКЛО 

 

             

     Описание:   Червеното цвекло (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris) е вид 

кореноплоден зеленчук. Един от видовете му е червеното цвекло. Корените му са 

тъмночервени и се ядат варени или сурови, нарязани в салата. Използва се и за направа 

на борш, особено в Източна Европа. Зелените листа също могат да се консумират, 

обикновено варени. Имат вкус на спанак. От цвеклото може да се извлича боя. Използва се 

и в народната медицина като билка за лечение на различни заболявания. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

       ЧУБРИЦА 

                     

        Описание:   Чубрицата е едногодишно растение от сем. Устоцветни. Коренът е 

тънък, почти цилиндричен. Стъблото на чубрицата е силно разклонено от самата основа, 

покрито е с власинки и достига височина 20-30, дори 60 см. Листата са линейни или 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%88
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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линейно-ланцетни, цветовете - дребни, светло-виолетови, розови или бели, по 3-5 на 

връхната частна разклоненията, в пазвите на листата. Семената са дребни, светло- и 

тъмнокафяви, закръглени и запазват кълняемостта си само за 2 години. 

           Листата на чубрицата имат силен приятен аромат и служат за подправка на много 

ястия. Пресните листа съдържат 45-50 мг % витамин С, 3-9 мг % каротин и рутин (витамин 

Р). Намира широко приложение в медицината, а в народната медицина чубрицата се 

употребява като средство, възбуждащо апетита. 

          На слънчево място трябва да се отглежда чубрицата. Към почвата не е взискателна - 

добивът от нея се повишава на по-плодородна и на по-бързо затопляща се почва. 

         В практиката се отглежда чубрица местни форми, които са разнообразни по хабитус, 

по сила на аромата и по ранозрелост. 

       Тъй като семената на чубрицата са много дребни, за предпочитане е да се отглежда 

чрез разсад. Сее се от април до средата на юни на открита леха с по 1-1,5 г на м2семена. 

Засетите семена се покриват с тънък слой почва или ситно пресят разложен тор, който се 

притъпква с дъска. 

      Засажда се около 1 месец след сеитбата, от началото на май до средата на юли; по-едри 

растения израстват от по-ранните срокове на засаждане. Растенията на  

     Зазсаждане са 30/20-25 см. Най-добре е да се сади във фитарии, но се отглежда чубрица 

и на кавали, а също и по вадите като уплътнителна култура в градината. 

    През вегетацията на чубрицата почвата се разрохква 2-3 пъти и редовно се полива. 

     Растенията се прибират, когато започнат да цъфтят; след прецъфтяване ароматът им 

отслабва. Те се орязват цели или се оскубват и се сушат на сянка. От 1 дка може да се 

получат 7000-8000 растения.   

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

   ЦЕЛИНА 
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        Описание: Има набраздени листа с височина 20-40 cm. Коренът е с жълтеникава до 

кафява кора и бяла сърцевина, месест е и образува глава. Листата са лъскави, тъмнозелени 

и пересто нарязани. Цветовете са малки и зеленикави на цвят, събрани в сенници от по 6-

12 лъча. Растението цъфти от юли до август.[1] 

     Разпространение  : В природата целината расте по заблатени и влажни места, 

както и във влажни пясъци. В България е естествено разпространена по 

цялото Черноморие и по поречията на Дунав, Марица, Струма. Среща се и в цяла Европа, с 

изключение на най-северните региони. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

               КУЛТУРИ ОТГЛЕЖДАНИ ПО НИВИТЕ  

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-phyto-1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0
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       Люцерна 

 

     Описание: Люцерната (Medicago sativa) е многогодишно бобово растение. Богато 

на протеин и минерални вещества. Идеална е за изхранване на животни в прясно, леко 

завехнало състояние и след изсушаване. 

     Tя e билa oтдaвнa oцeнeнa зa виcoĸoтo cи cъдъpжaниe нa витaмини, минepaли и 

пpoтeини в cpaвнeниe c дpyги изтoчници нa фypaж . 

       Люцepнaтa e чacт oт ceмeйcтвoтo нa бoбoвитe pacтeния, нo cъщo тaĸa ce cмятa зa 

билĸa. 

     Изглeждa пъpвoнaчaлнo идвa oт Южнa и Цeнтpaлнa Aзия, нo oттoгaвa нacaм ce e 

paзвивaлa пo цeлия cвят. 

   Ocвeн чe e изпoлзвaн ĸaтo фypaж, тoй cъщo имa дългa иcтopия нa yпoтpeбa ĸaтo 

лeĸapcтвeнa билĸa зa xopaтa. 

   Heгoвитe ceмeнa или cyшeни лиcтa мoгaт дa ce пpиeмaт ĸaтo дoбaвĸa, или ceмeнaтa мoгaт 

дa бъдaт пoĸълнaли и изядeни пoд фopмaтa нa люцepнa oт ĸълнoвe. 

Xpaнитeлнo cъдъpжaниe 

     Люцepнaтa oбиĸнoвeнo ce ĸoнcyмиpa oт xopaтa ĸaтo билĸoвa дoбaвĸa или пoд фopмaтa 

нa ĸълнoвe oт люцepнa. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
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   Tъй ĸaтo лиcтaтa или ceмeнaтa ce пpoдaвaт ĸaтo билĸoви дoбaвĸи, a нe ĸaтo xpaни, нямa 

cтaндapтнa xpaнитeлнa инфopмaция. 

   Te oбaчe oбиĸнoвeнo ca c виcoĸo cъдъpжaниe нa витaмин K и cъдъpжaт и мнoгo дpyги 

xpaнитeлни вeщecтвa, вĸлючитeлнo витaмин C, мeд, мaнгaн и фoлиeвa ĸиceлинa. 

  Maлĸият ĸълнoвe cъдъpжaт eдни и cъщи xpaнитeлни вeщecтвa и cъщo имaт мнoгo ниcĸo 

cъдъpжaниe нa ĸaлopии. 

  Haпpимep, 1 чaшa (33 гpaмa) люцepнa oт ĸълнoвe cъдъpжa caмo 8 ĸaлopии. Cъщo тaĸa 

cъдъpжa cлeднoтo  : 

Bитaмин K: 13% oт HИPД.,Bитaмин C: 5% oт HИPД.,Meд: 3% oт HИPД.,Maнгaн: 3% oт HИPД.,Фoлиo: 

3% oт HИPД.,Tиaмин: 2% oт HИPД.,Maгнeзий: 2% oт HИPД.Жeлязo: 2% oт HИPД. 

     Чaшaтa cъдъpжa 1 гpaм пpoтeин и 1 гpaм въглexидpaти, ĸoитo идвaт oт фибpитe. 

    Haй-вaжнoтo: cъдъpжa витaмин K и мaлĸи ĸoличecтвa oт мнoгo дpyги витaмини и 

минepaли. Cъщo тaĸa e виcoĸo в мнoгo биoaĸтивни pacтитeлни cъeдинeния. 

 

Данните са взети от фермер бг. 

 

Пшеница 

                     

         Описание: Пшеница (наричана и зимница или жито) е сборно понятие за няколко 

вида растения, ботанически обединени в род (Triticum), представители на семейство 

Житни. Пшеницата е основна зърнено-житна култура, използвана за направата на хляб. 

Отглеждана е първоначално в региона на Плодородния полумесец, разположен в Близкия 

изток, но постепенно бива разпространена по цялото земно кълбо.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D1%8F%D0%B1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA
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       Пшеницата  е една от първите култури, способни да се култивират в голям мащаб, 

даващи висок добив, и е устойчива при дълговременно съхранение. Пшеницата е основен 

източник на растителен белтък в храната при хората, тъй като се характеризира с по-

високо съдържание на протеини в сравнение с царевицата, ориза и другите сродни 

култури. Счита се, че около 70% от световното население употребява пшеничен хляб. 

Пшеничените кълнове са важен източник на витамини, минерални соли и протеини, и като 

такъв намират приложение в редица кулинарни изделия.  

      Зърното на пшеницата е частта от растението, която се използва за храна. След смилане 

на зърното, полученият продукт представлява пшеничено брашно, което се използва за 

приготвянето на различни видове хляб, бисквити, спагети, кус-кус и редица други тестени 

изделия. Пшеничено брашно се използва и при приготвянето на бира  някои 

високоалкохолни напитки  и др. Пшеница се засажда и за добив на фураж, а понякога 

сламата и се използва за други цели – като материал за покриване на селскостопански 

сгради . 

     В България пшеницата е главната полска култура. Най-благоприятни условия за 

отглеждане на пшеница има в Добруджа, следвана от останалите равнинни райони на 

Северна България, област Бургас и т.н.  

    Най-разпространена в страната е т.нар. зимна пшеница, която се използва за 

производство на хлебно зърно и фураж. В Южна България и в близост до Северното 

Черноморие има подходящи условия за отглеждане на твърда пшеница, зърното, което е 

подходящо за производство на макаронени изделия, грухано зърно и др. 

Сеитба 

        Пшеницата се засява на „слята повърхност“, т.е. на междуредие 9–15 см в зависимост 

от сеялките. Оптималният  срок е 1–20 октомври. Оптималната посевна норма е 500–550 

кълняеми семена на кв.м, а оптималната дълбочина на сеитбата е 3–4 см. 

Растителна защита  

   Растителната защита представлява контрол върху плевелите, болестите и неприятелите. 

Борбата с плевелите се извежда чрез правилна обработка на почвата и сеитба) и чрез 

хербицид. Прилагането на хербициди най-често е към края на фаза братене (втората 

половина на март). Борбата с болестите става чрез избор на устойчиви на болести сортове, 

агротехнически средства, 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8A%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81-%D0%BA%D1%83%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4
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    Третиране на семената и третиране на посева с фунгициди. Семената задължително се 

третират срещу главни, а при спазването на всички други условия посевите се третират в 

редки случаи.  

Прибиране 

      Прибирането на пшеницата се нарича жътва. Извършва се със зърнокомбайни през 

периода от 15–20 юни (за най-топлите райони на страната) до 20 юли (за най-хладните). 

След жътвата зърното се извозва на зърноплощадки, където се почиства първично и се 

складира. Зърното от пшеница е сравнително лесно съхраняващо се. 

 

Данните са взети от фермер бг. 

 

РАПИЦА 

 

         Описание : Рапицата /Brassica napus/ представлява растение с ярко жълти 

цветове, което масово се отглежда в целия свят. Рапицата произлиза от 

Средиземноморието, смята се за разновидност на дивата рапица. Отглежда се в хладен и 

умерен климат, не е много претенциозно растение и расте добре при ниски температури. 

Рапицата е била позната още 4000 г.пр.н.е. Както стана ясно, нейната родина е 

Средиземноморието, откъдето по-късно започва да се разпространява и към Азия. През 13 

век рапицата си пробива път към Западна Европа, където става основна маслодайна 

култура. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8A%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Състав на рапицата 

             Семената на рапицата съдържат от 40 до 52% слабосъхнещо масло, до 

20% белтъчини и над 17% въглехидрати. В състава на старите сортове рапица влизали до 

45% ерукова киселина и глюкозинолати, които освен че са вредни за организма, снижават 

и качеството на рапицата. Селекционирането в наши дни на нови безерукови и ниско-

глюкозинолатни сортове рапица създават предпоставка за отглеждането й във все повече 

и повече страни по света. 

             Хранителните качества на рапичното масло се определят от масло-киселинния 

състав и съдържащите се витамини А, Е, К и D, фосфатиди и токофероли. Около 85% от 

състава на рапичното масло са незаменими мастни киселини – линолова 20% и 65% 

олеинова киселина. При преботката на семената на рапицата се получава много ценен 

белтъчен шрот. 

Избор и съхранение на рапица 

       При закупуването на олио от рапица, обърнете внимание на етикета, върху който 

трябва да са посочени производител и срок на годност. Подобно на другите видове олио, 

съхранявайте рапичното олио в добре затворено шише поставено на тъмно и прохладно 

място. Рапичното олио запазва за дълго време своята прозрачност и не придобива 

неприятен мирис под влияението на въздуха, като например соевото олио. 

Употреба на рапицата 

         До 60-те години на миналия век маслото от рапица се използвало предимно за 

технически цели в повечето страни – кожарска и текстилна промишленост, както и 

производство на сапун. Рапицата се използва като фураж за животни, а в последно време 

се явява и като една от главните суровини за получаване на биогориво за дизеловите 

двигатели. Освен това рапицата е едно от най-добрите медоносни растения, като от един 

декар рапица може да се получи до 10 кг мед. 

         Рапицата намира широка употреба в кулинарията, под формата на олио. Рапичното 

олио се използва най-вече за приготвяне на маринати, студени ястия, майонеза и някои 

други сосове. Ако го загреете до 180 градуса, може с него да изпържите зеленчуци и 

месо. Не се препоръчва нагряването му до по-високи градуси. 

       Френските готвачи приготвят критска салата, която има много оригинален вкус, 

въпреки че се използват много често срещани зеленчуци – 

http://gotvach.bg/n9-10035-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://gotvach.bg/n9-10033-%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://gotvach.bg/vitamini
http://gotvach.bg/n7-19132-%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BE
http://grad.bg/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6
http://grad.bg/Jivotni
http://gotvach.bg/n7-10042-%D0%9C%D0%B5%D0%B4
http://recepti.gotvach.bg/marinati/
http://gotvach.bg/n5-9149-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0
http://recepti.gotvach.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0/
http://recepti.gotvach.bg/sosove/
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пресни домати и краставици, чушки и гъби. Накрая поръсете салатата с малко лимонов сок 

и олиото от рапица и се насладете на вкуса. 

Ползи от рапицата 

        Стойността на рапичното масло, подобно на зехтина е, че тя е много богата на 

полиненаситени мастни киселини. Тези вещества спомагат за намаляването на холестерола 

в кръвта и укрепват кръвоносните съдове. Те предотвратяват риска от образуване на тромб 

и появата на редица сериозни болести, сред които и рак. 

         Рапицата съдържа линолова киселина, а както е известно недостигът й в организма 

води до стесняване на кръвоносните съдове и слабо кръвообращение, което може да 

причини до инсулт или инфаркт на миокарда. 

Вреди от рапицата 

        Много учени и диетолози спорят относно ползите и вредите на рапицата. Докато 

някои смятат, че тя намалява нивата на холестерол в кръвта, други са на мнение, че 

маслото от рапица има силно отрицателен ефект върху здравето. Последните изследвания 

са на път да сложат край на този дебат. 

        Оказва се, че при продължително употреба на маслото от рапица, върху бъбреците, 

надбъбречните жлези, сърдечния мускул и щитовидната жлеза се образуват мастни 

натрупвания. След спиране на приема на рапицата, върху засегнатите органи 

остават белези. Оказва се, че рапичното масло не може да се извежда от организма. 

    Въпреки тези факти обаче, рапичното масло е широко прилагано в производството 

на пуканки, майонеза, полуфабрикати, хляб, масло, маргарин, чипс, бисквити, бебешка 

храна и други. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

  СЛЪНЧОГЛЕД 
 

http://recepti.gotvach.bg/domati/
http://gotvach.bg/n7-3327-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://recepti.gotvach.bg/chushki/
http://recepti.gotvach.bg/%D0%B3%D1%8A%D0%B1%D0%B8/
http://recepti.gotvach.bg/salati/
http://ezine.bg/n61-25984-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82
http://ezine.bg/n61-25986-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82
http://ezine.bg/tips/a-2028-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE_%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB?
http://ezine.bg/n11-39118-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ezine.bg/n11-39118-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ezine.bg/n10-28613-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8
http://gotvach.bg/n7-53910-%D0%9F%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://recepti.gotvach.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0/
http://gotvach.bg/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://recepti.gotvach.bg/%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1/
http://gotvach.bg/n7-18031-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://gotvach.bg/n7-28125-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://recepti.gotvach.bg/chips/
http://recepti.gotvach.bg/biskviti/
http://recepti.gotvach.bg/bebeshki/
http://recepti.gotvach.bg/bebeshki/
http://gotvach.bg/n7-55334-%D0%A1%D0%BE%D1%81_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80
http://gotvach.bg/n7-55334-%D0%A1%D0%BE%D1%81_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80
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    Описание:Слънчогледът (Helianthus annuus) е едногодишно културно растение. 

 Той се характеризира с мощна коренова система, състояща се от главен корен и 

многобройни странични разклонения. Главният корен е вретеновиден, добре развит, 

проникващ на дълбочина 3 – 4 m. Макар, че основната маса корени е разположена на 

дълбочина до 50 cm, слънчогледът усвоява влага и хранителни вещества от дълбоките 

почвени слоеве. 

    Стъбло  :Съвременните маслодайни сортове и хибриди, отглеждани в България, имат 

средна височина на стъблото 1,7 – 2 m. Отглеждат се и декоративни генотипове с височина 

над 2,5 m, а в страните с по-хладен климат – сортове и хибриди с височина на стъблото 

1,2 – 1,4 m. Стъблото е неразклонено при маслодайните сортове и хибриди и разклонено 

при бащините линии за получаване на хибриди и при декоративните форми. Дебелината 

му в основата е 2 – 4 cm. То е обло, но неравно, а вътрешността му е изпълнена 

с паренхимна тъкан. 

    Листа: Листата на слънчогледа са едри, сърцевидни, назъбени по периферията, най-

често с ширина 22 – 30 cm. Броят им варира от 14 до 50, най-често 25 – 30. В началото 

на вегетацията листата са разположени по двойки, след което се появяват поединично и 

последователно. Максимална листна площ се формира към фаза цъфтеж, а листно-

площният индекс на културата е висок – 3 – 4,5. 

    Цветове :Цветовете са събрани в съцветие тип кошничка (пита), която е най-често 

плоска или леко изпъкнала с диаметър 15 – 40 cm (при генотиповете за масло 18 – 25 cm). 

Цветовете са 2 вида – езичести (най-често безполови, разположени по периферията на 

съцветието) и тръбести (двуполови, във вътрешността на питата). Езичестите цветове имат 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8A%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%8A%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
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ролята да привличат насекомите, които извършват кръстосаното опрашване при тази 

култура. Тръбестите цветове се състоят от петлистно венче, 5 тичинки и 1 плодник. Броят 

им в една пита е от 600 до 1600. 

    Плод :Плодът на слънчогледа е акен (семка), с удължено яйцевидна форма. Съставен е 

от шлюпка и ядка. Шлюпката може да бъде бяла, сива, виолетова, черна или изпъстрена на 

ивици. Важна характеристика на съвременните сортове и хибриди е наличието 

на въглеводороден слой с голяма твърдост, наречен панцерен, който да предпазва ядката 

от слънчогледовия молец. Масата на 1000 семена е между 45 и 120 г. Ядката има тънка 

обвивка, два семедела и зародиш. Тя съставлява 70 – 75% от семето и в нея се 

акумулират мазнините. Ядката на генотиповете за масло съдържа 60 – 65% мазнини и 

около 20% протеин. Маслото е от типа на полусъхливите. 

        С лънчогледът се отглежда за семената, от които се получава най-използваното в 

България растително масло. 

    Слънчогледовото масло има висока хранителна стойност и добри вкусови качества. В 

състава му влизат главно ненаситени мастни киселини – линолова (50 – 65%) 

и олеинова (25 – 40%). Тези киселини се съдържат в незначителни количества в 

животинските мазнини и не се синтезират в човешкия организъм. Известно е, че 

консумирането на ненаситени мастни киселини води до формиране на т. нар. 

„добър“ холестерин, поради което растителните мазнини са в основата на диетичното 

хранене при хората. 

      Освен за хранителни продукти (олио, маргарини, майонези, консерви, сладкарски 

изделия и др.), слънчогледовото масло се използва и за получаване 

на сапуни, лакове, безири и други промишлени изделия. 

    Средната консумация на слънчогледово масло в България надвишава 15 kg на глава от 

населението. 

    В процеса на извличане на маслото чрез пресоване се получава около 35% кюспе, което 

е ценен фураж за животните поради високата си кръмна стойност. Кюспето съдържа 

средно 36 – 40% суров протеин и до 12% мазнини. В белтъка се съдържат някои 

незаменими аминокиселини (лизин – 3,7%, метионин – 2,2%, триптофан – 1,5%). 

    При ръчно бране на питите и отделна вършитба, от слънчогледа могат да се получат 

пити, съдържащи 5 – 10% протеин и 15 – 20% пектин, които да се използват за хране на 

овцете. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%87%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
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    Стъблата съставляват около 30% от надземната част на растението във фаза пълна 

зрялост. Използването им все още не е решено оптимално, въпреки че се знае, че от 

сърцевината им може да се получава фина хартия. 

    Слънчогледът може да се отглежда успешно и като фуражно растение за получаване на 

силажи. Прибран в края на цъфтежа и начало на наливане на семената, той има суха маса 

около 35%, 17% от която са въглехидрати, 2,5% са протеини, 1% мазнини, с високо 

съдържание на каротини (50%) и др. 

   Слънчогледът е важно медоносно растение за България, тъй като той се отглежда на 

големи площи, а в нектара, получен от 1 декар се съдържат около 20 kg захари. 

     Ролята на слънчогледа в българското земеделие е много важна. Поради това, че той е 

окопна култура, засяването му спомага за правилен сеитбооборот на земеделските 

култури. Поради това, че е сухоустойчива култура, слънчогледът може и се отглежда на 

големи площи. В България се засяват средно 5 – 6 млн. декара слънчоглед и поради това 

слънчогледът се явява втората по важност и значение земеделска култура след пшеницата 

.  Стопанското му значение се подсилва и от факта, че международната търговия със 

слънчогледови семена е една от най-успешните. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

ЦАРЕВИЦА 

                   

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
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   Описание: Въпреки, че царевицата често се асоциира с жълт цвят, съществуват 

различни сортове, които имат разнообразни цветове, като червен, розов, черен и син. 

    Царевицата расте на кочан, като царевичните зърна са защитени от подобни на коприна 

нишки и обвити с плътни листа. Като важна растителна храна, се смята, че царевицата 

произхожда от Мексико и Централна Америка. Някои от най-ранните следи от храни, 

направени от царевица, датират от около преди 7000 години. 

     Царевицата играе ключова роля в местните американски култури. Тя е била много 

почитана поради нейната способност да осигури не само препитание като храна, но и също 

като подслон, гориво, декорация и др. Заради жизнено важната роля, която царевицата 

играе в поминъка на много местни култури, тя е една от важните икони, представени в 

митологичните традиции на маите, ацтеките и инките. 

      Традиционните ястия, направени от царевица често включват и малко количество вар 

- калциев окис, минерален комплекс, който се получава чрез изгаряне на варовик. Вече е 

известно защо древните цивилизации са прибягвали до тази необичайна комбинация. 

Ниацинът или още витамин B3 в царевицата не е лесно достъпен за усвояване в тялото и 

варовикът помага да се освободи този витамин, правейки го достъпен за усвояване. 

     Царевицата се пренася в Европа от испанските и португалските изследователи, като 

по-късно и в останалата част на света. Днес, най-големите търговски производители на 

царевица са САЩ, Китай, Бразилия, Мексико и Руската федерация. 

Състав на царевица 

     Царевицата е добър източник на витамин В1, витамин B5, фолат, диетични фибри, витамин 

С, фосфор и манган. 1 чаша царевица или 165 гр. съдържа 177 калории, 5, 44 гр. протеини и 2, 10 

гр. мазнини. Царевицата е много богата на витаминте В1 и В9, внася в организма голямо 

количество магнезий. 

Ползи от царевица 

      Могат да се направят следните обобщения за ползите на царевицата за здравето: 

     Царевица предпазва от сърдечно съдови заболявания. Ползата на царевицата за 

здравето на сърцето се крие не само във високото й съдържание на фибри, но и в 

значителното количество фолати, които тя доставя. 

http://sanovnik.bg/%D0%9C%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://sanovnik.bg/%D0%90%D1%86%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://sanovnik.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://gotvach.bg/n9-4964-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B3_-_%D0%9D%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-4967-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B1_-_%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-9811-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B5
http://gotvach.bg/n9-3480-%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://gotvach.bg/n9-3706-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_C
http://gotvach.bg/n9-3706-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_C
http://gotvach.bg/n9-10037-%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://gotvach.bg/n9-3777-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-4965-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ezine.bg/zdrave
http://gotvach.bg/n9-3480-%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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     Поддържа здравето на белия дроб. Консумацията на храни, богати на бета 

криптоксантин, оранжево-червен каротеноид, съдържащ се в голямо количество в 

царевицата, може значително да понижи риска от развитие на рак на белия дроб. 

-    Поддържане на паметта с тиамин (витамин В1). Царевицата е добър източник на 

тиамин и осигурява около една четвърт (24%) от дневната стойност за това хранително 

вещество. 

-     Спомага за производство на енергия, дори и при стрес 

     В допълнение към високото съдържание на тиамин царевицата е и добър източник на 

пантотенова киселина. Този витамин В е необходим за метаболизма 

на въглехидрати, протеини и липиди. 

 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

     Горски Цветя 

 

 

       Горска иглика 

        Описание :През март започва цъфтежът на Горската иглика. Растението е с 

нишковидни корени и приседнали, яйцевидно-лопатовидни листа с грапава повърхност. 

Дължината им достига до 20 см. Всеки цвят се състои от 5 златисто-жълти венчелистчета, 

http://gotvach.bg/n9-3430-%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-3430-%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://gotvach.bg/n9-4967-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B1_-_%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ezine.bg/n61-37391-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81
http://gotvach.bg/n9-10034-%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://gotvach.bg/n9-10033-%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://gotvach.bg/n9-4965-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ezine.bg/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B8
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сраснали в дълга тръбица. Цветчетата са събрани по 5-6 на върха на обезлистения 

цветонос. Вирее по поляните, из шубраците и горите до 2500 м надморска височина.      

Растението притежава лечебни свойства и влиза в състава на редица фитотерапевтични 

продукти. 

Даните са взети от дивите пролетни цветя в гората 

         Гълъбовите очички 

     Описание: :Гълъбовите очички нежно надничат из-под кафявата пелерина на 

окапалите, през есента, листа. Коренището е влакнесто, а листенцата - триделни и 

разположени върху дълги дръжки. Цветчетата се състоят от три чашчелистчета, шест сини 

венчелистчета и множество бели тичинки. Цъфтежът започва в ранна пролет, когато 

короните на все още неразлистените дървета пропускат достатъчно светлина. 

Даните са взети от дивите пролетни цветя в гората 

 

    Елвезиевото кокиче 

      Описание :     То има по-ранен цъфтеж от останалите представители на вида – още 

през януари (при по-мека зима). Листата му са сиво-сини и по-едри от тези, на останалите 
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видове. Характерните зелени петна по вътрешната страна на околоцветника са по-големи и 

почти слети, а цветоносите са по-издължени. Образува цели колонии под храстите на 

откритите места.  

Даните са взети от дивите пролетни цветя в гората 

 

       Жълт минзухар 

      Описание : Цъфти  в края на февруари и началото на март. Цветовете на жълтия 

минзухар  привличат любителите на природата с ярката си жълто-оранжева окраска. 

Видът е разпространен из цялата страна. Обитава слънчевите и закътани места с леки и 

отцедливи почви. 

Даните са взети от дивите пролетни цветя в гората 

 

         Кукуряк 

     Описание :Друго характерно, за българските планини пролетно цвете, е Кукурякът 

чиито нежни цветчета се появяват още в средата на февруари. Обитава храсталаците, 

разредените гори и поляните. Има два вида листа – приосновни и стъблени. Приосновните 

са насечени, длановидни, разположени върху дълги дръжки и много често покриват 
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цветовете като чадърчета. Запазват наситения си зелен цвят през цялата зима. Стъблените 

листа имат същата форма, но са приседнали, значително по-дребни и отмират през лятото. 

Цветовете се появяват веднага след снеготопенето. Въпреки прекрасната си визия 

растението е силно отровно. 

Даните са взети от дивите пролетни цветя в гората 

 

.  

         Лисичина 

    Описание :Непретенциозната Лисичина  също показва красивите си цветове преди 

разлистването на дърветата. Те са тръбести, с устица и характерна шпоричка. Обагрени са 

в различни нюанси на розовото, бялото, синьото и пурпурното. Растението е с нежни 

папратовидни листа, които отмират непосредствено след цъфтежа. След края на май 

лисичината се намира в състояние на покой, а гъстите корони на дърветата я предпазват от 

жарките лъчи на слънцето и осигуряват необходимата, за съхранението на луковицата, 

влага. 

Даните са взети от дивите пролетни цветя в гората 
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      Лютиче 

    Описание :Пълзящото лютиче е многогодишно тревисто растение с височина до 40 

cm. Притежава силно коренище образуващо здрави шнуровидни корени. От него всяка 

пролет изникват цветоносните стъбла. Цъфти през май, цветовете са златистожълти с 

диаметър 2-3 cm. Околоцветникът е правилен с по пет чашелистчета и венчелистчета. 

Плодът е сборен. Листата му са на дълги дръжки особено тези в долната част на стъблото. 

Образува облистени пълзящи издънки, посредством които се разпространява. Това му 

качество дава и името на растението. Пълзящите издънки се вкореняват във възел. Едно 

растение годишно може да се вкорени в до 60 възела. 

Даните са взети от дивите пролетни цветя в гората 

 

 

              Планински минзухар 

      Описание :     Още през февруари сините цветове на Планинския 

минзухар  покриват поляните с надморска височина над 1000 метра. Структурата на 

растението е характерна за вида – тънки като иглици листа и цветове, състоящи се шест 

сини венчелистчета, обвити от две прозрачни люспици, плодник и шест близалца.Развива 
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се на слънчеви места, закътани от вятъра. Вирее върху глинесто-песъчливи почви. 

Растението е разпространено единствено на Балканския полуостров. 

Даните са взети от дивите пролетни цветя в гората 

 

 

        Синчец 

      Описание :Това луковично растение развива само два линейни листа, които се 

израстват почти едновременно с цветоносите. Цветчетата са дребни, сини и събрани във 

връхни гроздовидни съцветия. Появяват се през февруари и март. Развива се върху 

рохките и влажни почви в редките гори и около храсталаците. Соковете на цветето 

съдържат токсини, които могат да предизвикат кожни проблеми или отравяне. По тази 

причина брането или изваждането на луковици трябва да се извършва много внимателно. 

Даните са взети от дивите пролетни цветя в гората 

 

 

         Теменужка 
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      Описание :В късната пролет из шубраците, на слънчевите и защитени от вятъра 

места се разнася нежния аромат на Теменужката. Те имат силно разклонено коренище. 

Прикореновите им листа са овално-бъбрековидни със ситно назъбена периферия. 

Разположени са върху тънки дръжки. Окраската на цветовете е в синьо, виолетово и по-

рядко в бяло. Горската теменужка е с доказани лечебни свойства и влиза в състава на 

препарати за лечение на епилепсия, астма, нервни припадъци и камъни в бъбреците. 

Даните са взети от дивите пролетни цветя в гората 

 

 

 

Градински цветя 

         Астри 

        Описание:Астрите са едногодишни растения.Съществуват най-различни сортове в 

зависимост от баграта и формата на цвета: божуровидни, хризантемовидни, кичести или 

прости. 

Астрите са удивително разнообразни и по баграта на съцветието – от чисто бели до 

тъмновиолетови. 

        В зависимост от височината на стъблото сортовете биват високи, средни и ниски. 

Според времето на цъфтеж – ранни и късни. 

https://blog.elegantz.bg/images/articles/142/Scilla-bifolia.jpg
https://blog.elegantz.bg/images/articles/142/Scilla-bifolia.jpg
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Засаждане 

Особено внимание трябва да се обърне при отглеждането на разсада. За да се получат 

първите цветове възможно по-рано и за да продължи цъфтежът им до късна есен, семената 

се засяват още от 1 март до 25 май в студени парници. 

Поникват след 6-7 дни при температура 16-18 градуса. 

Растенията се засаждат на постоянно място в редове или двуредови ленти през май. 

Разстоянията между тях са 20-30см за ниските сортове, 30-40см за средните и 50-60см за 

високите. 

Директно на място семената се засяват през април. 

Даните са взети от градина бг. 

 

 

              Бергения 

      Описание:Род Бергения (Bergenia) принадлежи към семейство Каменоломкови – 

Saxifragaceae и включва десет вида цъфтящи растения, произхождащи от Централна Азия. 

Видовете от този род са тревисти растения, лесни за отглеждане и много подходящи за 

озеленяване в зелените площи, поради красивия си декоративен ефект, който проявяват 

както на слънченви, така  и на сенчести местообитания. 
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               От ранноцъфтящите видове в пролетните градини у нас най-разпространена 

е Bergenia bifolia(дебелолистна бергения). Тя формира вдървеняло коренище, което се 

подава над повърността на почвата. Хубаво е то да се мулчира или да се засипва със 

субстрат, за да се запазва по този начин от неблагоприятните въздействия на околната 

среда.  

             От коренището излиза розетка от едри (до 20 см), кожести и обратнояйцевидни по 

форма листа, с които растението зимува. Характерно за тях е, че когато бергенията е 

изложена на  много ниски температури или е поставена на пряко слънце, листата й 

променят цвета си в бронзов до червено-кафяв. 

             Цветоносните стъбла се появяват директно от листната розетка. Те са безлистни и 

върху тях се образуват едри месести цветове с диаметър около 2 см. Баграта на цветовете е 

в различни нюанси на розовото, червеното и лилавото. Бергенията зацъфтява съвсем рано 

– още февруари – и цъфтежът й продължава до април. 

             Растението се размножава предимно със семена. Те са много дребни (в 1г има към 

6300 семена) и се засяват в парник. Покълването им може да се улесни чрез 

стратификация. Поникват за около 20 дена при температура от 18ºС. Когато станат 

достатъчно големи и започнат да си пречат, младите растения се пикират в отделни 

саксийки, а в зелените площи се засаждат в края на пролетта и началото на лятото 

.      Възможно е размножаването да стане и вегетативно. Така ще избегнете чакането на 

семената да покълнат, както и забавянето на развитието и растежа. Практикува се 

разделяне на туфите наесен или рано напролет след прецъфтяване. Туфите са много 

сгъстени и обикновено пада борба, докато бъдат разделени. Новите индивиди се засаждат 

веднага директно на мястото, на което ще растат. 

         Дебелолистната бергения е многогодишен вид, който спокойно зимува в наши 

условия. Изключително пластична е по отношение на място за засаждане. Обича както 

пряко слънчево огряване, така и значителна сянка, като при различна осветеност се 

променя баграта на листата и ако желаете растението ви да е със зелени листа, трябва да го 

засадите на по-сенчесто място. 

         Видът е сухоустойчив, но вирее и на овлажнени почви. Оптимално развитие се 

постига при по-влажни почви, тъй като при засушаване растежът се забавя. Растението не 

е взискателно към хранителността на почвения субстрат, но за най-добро развитие се 

проепоръчват почви, богати на хумус. Расте добре и на тежки глинести почви. 
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         Не можем да не споменем няколко интересни факта за това растение. Листата се 

използват за чай. От ризомите на някои видове бергения се извличат полезни вещества, 

които помагат за укрепване на имунната система. Екстракт от корена има пложителен 

ефект при диария, треска, настинка, астма и уринарни проблеми. Сок от листата влияе 

много добре при ушни заболявания. Бергенията има и силен антибактериалн ефект върху 

зъбите, затова често влиза като съставка на някои пасти за зъби. 

         Даните са взети от градина бг. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

           Божур 

       Описание :Божурът озарява със своите  бели до розови цветчета  ранното лято. 

Най-разпространен е обикновеният божур, който у нас също е познат и като селски 

божур. В последните години изгря  силната конкуренция в лицето на китайския божур 

.     Според вида божур се различават както многогодишна тревичка, но и дървесен 

вариант. 

           Многогодишните  тревисти божури трябва да се подрязват през есента, а иначе 

младите клонки на храстите се обвиват с тънка дървесина и нямат нужда от подрязване. 

          Младото растение е добре да го засадите на място, защитено от вятър. Божурът 

обича „филтрирана” слънчева светлина, която прониква от клоните на дърво например, а 

не при директно напичане. Местоположението трябва да бъде грижливо избрано, тъй като 

божурът не понася никак преместването и повторното засаждане, и тогава не би цъфнал 

Даните са взети от градина бг. 
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            Гардения 

       Описание : Гарденията е красиво, вечнозелено, храстовидно растение. Много 

популярна е заради кремообразните, ароматни цветове. Тя е чуствителна към условията на 

отглеждане и реагира добре на ниски температури, висока влажност на въздуха, постоянна 

влажност на почвата и светло до слънчево местоположение. 

          Гарденията се нуждае от поне 4 часа слънчева светлина на ден.  

           Поливане: Предпочита да е постоянно влажна. За да се отстрани излишният 

изкуствен тор, поливайте веднъж месечно с дистилирана вода. 

            Температура: За предпочитане са по ниските температури. През деня около 18° и 

под 16° през ноща. По високите температури могат да доведат до опадане на пъпките или 

листата. 

 

Даните са взети от градина бг. 
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          Гергина 

      Описание : Голямото разнообразие от сортове от този вид минава под 

наименованието далия вариабилис . Тя има прави кухи стъбла, които в долната си част са 

вдървесинени.  

              Цветовете са разположени на дръжки, излизащи от пазвите на листата. Освен по 

формата си, те се отличават и по различните си багри, които биват в чисти тонове или 

пъстри. В почвата далията образува месести цилиндрични грудки, заострени в двата края.  

               Цъфти от юни-юли до падането на първата слана. 

Даните са взети от градина бг. 
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        Гладиола 

            Описание :Тези растения са най - често използвани в прекрасни букети, тъй като 

притежават много красиви, едри цветове.Тяхната багра е изключително разнообразна - 

жълти, зелени, червени, бели, многоцветни – всякакви. 

             Подземният орган на растението е средна по размер клубено - луковица със 

защитна люспа, но в повечето случаи за по - кратко се нарича просто луковица.Стъблата са 

изправени с различна височина - има и дребни представители, но по - често се срещат 

високите. 

           Листата са зелени, с успоредна нерватура, гладка периферия и заострен 

връх.Характерни са за сем. Ирисови – мечовидни.Гладиолите са сравнително лесни за 

отглеждане цветя, но понякога имат нужда от по - специфични условия за 

развитие.Клубено - луковиците се засаждат през пролетта, в градината. 

Даните са взети от градина бг. 
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         Градински кукуряк 

              Описание :Наричан още Коледна роза, градинският кукуряк е 

многогодишно, ниско растящо растение, със тъмни и гладки листа и 5 снежно бели 

венчелистчета. Расте предимно в Централна и Южна Европа – Испания, Португалия, 

Румъния и Украйна. Силно отровно е, но в малки количества в миналото е служило като 

приспивателно. 

                  Растението се поддава лесно на отглеждане. Обича светлите места, но не и 

ярката светлина. Оптималната температура на помещението е 15 - 20 градуса. Почвата 

трябва да бъде богата на хумус, напоена с влага, но не и задържаща вода 

 

Даните са взети от градина бг. 
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                Грамофонче 

            Описание :Сее се обикновено през май в голяма саксия, когато температурата 

стигне 18 градуса и на постоянно място, защото трудно понася присаждане. Обича да бъде 

добре поливано и на югоизточно изложение.  

             След като засеем, се очаква да се появят първите растения. Това става за 7 до 14 

дни. Растението е влачещо. Добре е да се подсигури подпора или мрежи. Подхранва се 

периодично с минерални подобрители с ниско съдържание на азот. 

Даните са взети от градина бг. 
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           Дамско сърце-Дицентра                           

               Описание : Стъблата са кухи, грациозни,  дъговидно-извити,  разклонени,  със 

синьозелен или кафявочервен оттенък и са с височина 30 – 80 см. според вида. По тях на 

дълги дръжки са разположени силно насечените листа. А в по-горната част на тънките 

стъбла последователно се подреждат,  елегантно висящи цветове с форма на медальон или 

сърце. Затова у нас наричаме това растение "Дамско сърце".  

             В Русия популярното му наименование е "Разбитое сердце", а при латиноезичните 

народи е разпространено Bleeding Heart (Кървящо сърце). 

             Растението не е претенциозно и е лесно за отглеждане. Предпочита полусенчести 

места и лека, дренирана почва, богата на хранителни вещества. Дицентрата е чувствителна 

към влагата. Честото поливане може да доведе до загниване на корените, а пресушаването 

води до по-ранно настъпване на периода за покой. Към края на лятото увехналите стъбла 

трябва да се премахнат. 

            Размножаването може да се извърши и през пролетта/март-април/ и през 

есента/септември/ чрез разделяне на старите туфи или чрез коренови резници. Тези 

манипулации, както и прекопаването през периода на вегетация трябва да се извършват 

внимателно, тъй като корените са месести, крехки и лесно се чупят. Дамското сърце е 

студоустойчиво растение и може да остане на едно и също място дори  7-8 години без да 

загуби декоративния си вид. 

           Чрез сполучливата комбинация между Дицентра и различни видове студоустойчиви 

папрати може идеално да запълните някое по-сенчесто място в градината. Други 

подходящи партньори за Дамското сърце са пролетните растения – иглики, зюмбюли, нарциси, 

лалета. 

               Дицентрата е чудесен избор за Вашата градина! Това красиво цвете е едно от първите 

пролетни растения. То ще Ви плени със своето очарование и ще внесе романтика в градината. 

Дамското сърце създава чудесно настроение и краси градината от средата на април чак до края на 

юни. 
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Даните са взети от градина бг. 

 

 

 

          Димитровче 

          Описание : Основно димитровчетата се делят на две групи. Първата група са 

градински цветя, които цъфтят на открито през септември и октомври, но растенията не са 

издръжливи и това означава, че ризомите трябва да се извадят  и съхраняват през зимата. 

            Втората група са градински хризантеми също цъфтящи на есен, които са 

издържливи, но през зимата трябва да намалите височината на стъблата им до около 10 см 

и да покриете с мулч. 

                 Здавец 
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          Описание :  Стъблото е изправено с дължина от 6 до 50 cm. Листата са едри, 

дълбоко нарязани, предимно приосновни, леко лепкави при допир. Те са ароматни, а през 

есента обикновено добиват жълтеникав или керемиденочервен отенък. Има дълги, дебели 

корени, които се разклоняват над повърхността на почвата. 

             Цъфти през юни и юли с розови до карминеночервени цветове. Често цъфти 

повторно в началото на есента. Чашелистчетата са изправени с червеникав цвят. 

Венчелистчетата са пурпурночервеникави. 

Даните са взети от градина бг. 

             Зюмбюл 

           Описание :  Зюмбюл  е род луковични  многогодишни растения.Цветовете му се 

състоят от гроздовидно съцветие със специфичен, силен аромат. Цъфти от края 

на март до май в различни ярки багри – бяло, жълто, розово, виолетово, червено, 

синьо.Той е с прости кичести камбанковидни цветове, които имат силен приятен 

аромат.Листата са широколинейни, сочни, лъскави, на върха слабо заострени. 
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       Иглика 

        Описание :  Стеблата са обикновено изправени и къси, или почти липсващи при 

някои видове. Листата са назъбени, с леко продълговата до яйцевидна форма, мъхести и 

набръчкани, захванати в розетка в основата на стеблото на растението. 

         Цъфти от февруари до май. Цветовете са петделни и съставляват право или 

наведено съцветие на върха на растението, или са единични в центъра на стъблената 

розетка. Плодът представлява многосеменна кутийка. 

             Калдаръмче 

        Описание : Отглеждано с внимание, растението ще ни радва с красиви и едри 

цветове почти през цялата година... 
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       В края на лятото от изсъхналите семенници се събират семената за разсада. Те 

запазват своята кълняемост в продължение на три години. 

        Калдъръмчето е светлолюбиво. При засаждане на сенчести или полусенчести места се 

наблюдава издължаване и изтъняване на стъблото, разреждане на листата и липса на 

цъфтеж. По тази причина в градината се засажда на местата с най-продължителна 

експозиция на преките слънчеви лъчи.  

       Същите условия получава и при отглеждане в съдове на тераси и балкони с изложения 

юг, югозапад или запад. Растението е сухоустойчиво. Поради незначителната загуба на 

влага чрез листата, мъховото цвете понася засушаването. Поливките могат да бъдат 

ежеседмични и оскъдни.. 

Даните са взети от градина бг. 

 

 

                 Карамфил 

            Описание :Карамфилът (Dianthus) е харесван и обичан от незапомнени времена. 

Ботаническото му име е дадено още от Теофраст и означава божествено цвете. Получил го е 

заради красивите си цветове и приятния аромат. 

                В рода Диантус влизат около 400 вида, разпространени в Европа, Азия, Африка и Северна 

Америка.Повечето градински карамфили са потомци на произхождащия от Южна Европа D. 

caryophylus. Естествената форма през първата година от живота си образува само листа, а 

зацъфтява от втората. Цветовете са едри, красиви и ароматни, поради което видът е едно от най-

старите културни цветя. 

             Днес е представен от множество ценни за украсата вариетети, които се различават помежду 

си по растовитост, зимоустойчивост, размери и устройство на цветовете, по техните багри, аромат 

и т. н.От зимоустойчивите карамфили у нас е разпространен т. нар. зимен карамфил (гренаден). 
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Той е висок около 50 см, стъблото му е разклонено и носи по няколко цвята с диаметър 3-5 см.  

         Освен него в градините презимуват и ниският кичест карамфил, фламандският и още много 

други.Постоянно цъфтящите карамфили изискват за развитието и цъфтежа си по-високи 

температури. Могат да презимуват в градината, но при много ниски температури и задържане на 

вода в почвата може и да загинат. 

         Такъв карамфил е известният Шабо. Той е висок около 40 см, има здраво стъбло и започва да 

цъфти още от първата година след засаждането си. 

         Постоянно цъфтящ е и американският благороден карамфил, който се отглежда 

изключително в оранжерии за рязан цвят. 

        Много обичан и разпространен е топкарамфилът, наричан още сама китка. Той се отглежда 

като двугодишен. Образува туфа от стъбла, високи 30-50 см. Цветовете са събрани по върховете на 

стъблата в кичури с диаметър 10-12 см. Багрите са разнообразни, а ароматът е много силен. 

        Всички карамфили се размножават със семена. При градинските зимоустойчивите видове 

семената се засяват направо в градината, а от останалите се произвежда разсад.  

       Мястото им трябва да е слънчево, а почвата плодородна, леко глинеста. Много важно е да не 

се задържа вода, защото преовлажняването е гибелно за повечето видове. 

 

       
        От карамфилите обикновено се правят ефектни бордюри, но изглеждат прекрасно и в смесени 

лехи, и особено в алпинеуми. Те може да се използват като почвопокривни и да заменят зелената 

площ пред къщата, но могат също да украсят подпорни стени и стълбища, както и балкони и 

тераси. По време на цъфтежа си всички те образуват красиви и ярки цветни петна 

Даните са взети от градина бг. 
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                    Кученце 

     Описание : Кученцето е наречено още антиринум, зейка или лъвска муцунка, заради 

формата на цветчетата му. Те са тръбести и се отварят като се стиснат с пръсти. На цвят са 

бели, жълти, червени, оранжеви, розови, лилави. 

      Цветето е многогодишно, полуустойчиво. Височината му зависи от сорта и варира от 

45 до 70 см. Освен изправено нагоре, може да видите кученцето като каскадно растение, 

отглеждано във висящ съд. 

     Светлина:Цветето се чувства идеално на пряка слънчева светлина. 

      Цъфти -Юни - септември.  

     Размножаване:Кученцето се размножава чрез семена. Те се сеят през февруари – март. 

Растенията се разсаждат през май на разстояние около 20 сантиметра. На пазара можете да 

намерите и семена, и разсад. 

     Почва:Тя трябва да е с добър дренаж, за да не се задържа вода, от която коренчетата на 

кученцето може за загният. То обича почва с примеси на пясък и глина, като към нея може 

да добавите борови кори.  

    Поливане:Кученцето не обича твърде много вода. Има нужда от умерено влажна почва 

с добър дренаж. 

Даните са взети от градина бг. 
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                Лале 

        Описание :Лалетата се отглеждат масово като декоративни растение,Размножават 

се чрез луковички.Украсяват паркове и градини.Различните сортове достигат височина от 

20 до 70 см и цъфтят от март до май. Лалетата са едни от най – лесно отглежданите цветя 

за градината. Те са многогодишни.Луковиците се изваждат всяка година, когато листата 

започнат да жълтеят – обикновено в началото на юни 

Даните са взети от градина бг. 

 

 

            Латинка 

Описание : Латинка, много лесен за отглеждане сорт с продължителен цъфтеж до късна 

есен.Подходящ за украса на висящи кошници, арки и цветни петна със слънчево 

изложение. Издържа засушаване. Отблъсква вредители.Сейте семената от Март до Юни за 

цъфтеж от Юни до Септември. 
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Даните са взети от градина бг. 

 

          Люляк 

        Описание :Люлякът се отглежда най-вече заради прекрасния му аромат и 

красивите му цветове. Той се среща в нюансите на розово, лилаво, бяло и жълто. Този 

храст може да подсигури сянка във вашата градина или да се използва като жив плет. С 

правилни грижи Люлякът ще се задържи във вашия двор десетилетия. Най-добрият период 

за засаждане е пролетта или есента. Поставете корените на храста вертикално в дупка, 

която да ги обхване както на дълбочина, така и на широчина.Люлякът изисква минимална 

поддръжка, но има нужда от редовно подрязване.  

Даните са взети от градина бг. 

 

 

           Мак 

         Описание :Маковете са ефектни и красиви цветя, подходящи за слънчеви и сухи 

места в градината и парковете. Тъй като прецъфтяват сравнително бързо, се препоръчва да 
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се засаждат в групи с други цветя, които цъфтят по-дълго време. Отглеждат се и сортове, 

подходящи за рязан цвят. 

          Маковете са тревисти едногодишни и многогодишни цветя. Имат шапковидни 

цветове с четири, по-рядко с пет венчелистчета. При отрязване изпускат млечен сок. 

Листата им са последователни, перести, разделени, назъбени и без дръжка. Маковете имат 

богата цветова гама: червени, виолетови, жълти, бели или изпъстрени. 

         Сеитбата се извършва направо на място. Растенията понасят пресаждане само в 
много млада възраст. При засяване направо на място, което става през март или април, 
след поникване младите растения се разреждат така, че да останат на разстояние 20-30 см 

едно от друго. Семената покълват за 8-10 дни. Сеитбата може да се извърши и през есента. 

 

Даните са взети от градина бг. 

 

 

            Маргаритки 

     Описание :Навремето маргаритката била наричана "божа усмивка" или "оченцето на 

деня". Тя отваря бялата си чашка с изгрева на Слънцето и я затваря при спускането на 

нощта 

        Обикновена маргаритка (Leucanthemum vulgare) е тревисто растение, което 

принадлежи към семейство Asteraceae (Сложноцветни). Корените съдържат 

водоразтворими червени вещества и по тази причина върховете им са червени. Стъблата са 

изправени, прости или леко разклонени, обикновено 1-2 на растение, но могат да бъдат и 

повече. 
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       Листата разположени при основата на растението са зелени, заострени с дължина 10-

25 сантиметра.  

       Цъфти през месеците май-юни. Цветовете са бели, групирани са в съцветия с диаметър 

до 7.5 сантиметра. Цветното легло е голо. Цветната кошничка е съставена от бели 

периферни езичести цветове и централно разположени жълти тръбести цветове. Семената 

са плоски и многобройни, като остават жизнеспособни в почвата са около 2 години. 

Растението е хермафродитно. Опрашва се от насекоми, пчели, мухи и бръмбари. 

 

Даните са взети от градина бг. 

 

 

 

 

 

             Минзухар 
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       Описание : Минзухарите са едни от любимите първи пролетни цветя на всички 

нас.Много са лесни за отглеждане не само в градина, но и в балконски саксии и сандъчета. 

Ако насадите грудките на минзухара от началото на Септември до края на Ноември с 

много малко грижи от Ваша страна  ще се радвате на изобилие от цветове от Март 

до.Април на следващата година. Достигат височина 8-10см. 

 

Даните са взети от градина бг. 

 

 

 

             Момина Сълза 

     Описание : От дълбока древност много народи почитали това удивително 

растение, разказвали легенди за него и го наричали най-съвършеното творение на 

природата. 

       Момината сълза е многогодишно тревисто растение от семейство лилии, което достига 

до 30см височина, с тънко коренище, пълзящо, хоризонтално, с многобройни тънки 

корени. Стъблото в долната му част е покрито със светло розови люспи. 

       Цветоносното стъбло е без листа. Листата (2 - 3) обхващат стъбълцето, те са едри, 

заострени, с продълговато-елиптична форма, с дъговидни жилки. Белите цветчета са 

дребни, бели камбанковидни, събрани в рехави класовидни съцветия и издават силен 

приятен аромат. Тичинките са 6. Цъфти през май - юни, червените плодчета се появяват 

през август - септември. 
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Даните са взети от градина бг. 

 

 

       Нарцис 

       Описание :  Това цвете има много подвидове. Освен това, селекционерите 

непрекъснато експериментират с него. Новите сортове имат по-едри цветове, по-стабилни 

дръжки, по-разнообразни багри на цветовете – бели, кремави, жълти с различна 

интензивност. 

       Различните видове цъфтят от март до май и достигат от 20 до 60 см височина. Като 

останалите луковични растения, нарцисът се размножава чрез стари и нови луковици, 

които трябва да се садят през есента на дълбочина 10-15 см. Обича слънце или полусянка и 

вирее във всяка градинска почва,нарцисите могат да останат до 5 години на едно и също 

място, без това да се отрази на цъфтежа и развитието им. 

 

Даните са взети от градина бг. 
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             Невен 

         Описание : Едногодишно светлозелено тревисто растение. Стъблото е 30 - 50 см 

високо, изправено, от основата разклонено, покрито с къси, твърди власинки, в горната 

част жлезисто влакнесто.  

         Листата са последователни, долните -   продълговати, обратно яйцевидни, с дръжки, 

горните - продълговати или ланцетни, приседнали. Цветните кошнички са жълти, 3 - 5 см в 

диаметър. Обвивката на кошничките е с почти еднакви, линейни, заострени, късовлакнести 

листчета. Съцветното легло е голо, плоско.  

        Крайните цветове са езичести, плодникови, а средните са тръбести, тичинкови. 

Плодовете са твърде разнообразни по форма и размери плодосемки, най-често сърповидно 

или дъговидно извити. Цъфти от юни до късна есен. 

 

Даните са взети от градина бг. 
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.               Ралица 

Описание : В света са познати около 300 вида от това растение. Красивото цвете е от 

рода на лютичето. Тя започва да цъфти още в края на пролетта и началото на лятото и 

издържа до първите зимни студове. Цветовете, които са оцветени в почти всички нюанси 

на синьото, лилавото и розавото се опрашват от пеперуди и земни пчели. Още веднъж 

обръщаме внимание, че повечето видове са токсични. 

Даните са взети от градина бг. 

 

       Роза 
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     Описание :Розата е многогодишно растение. Съществуват над сто вида под 

формата на цвете, храст или лоза. Храстите достигат повече от два метра 

височина.Обикновено листата са от 5 до 15 сантиметра дълги.  

          Повечето розови разклонения са обсипани с бодлички. Цветовете на розите са бели, 

розови, червени, жълти, бананови. Има дори двуцветни рози. 

 

 

           Ружа 

         Описание :  Бялата ружа е многогодишно тревисто растение. Стъблото е 

изправено, покрито с власинки и кухо, високо е 1,5 m. Коренът е дебел, месест и 

разклонен; отвън е сиво-жълт, а отвътре бял.  

        Листата са длановидно нарязани, последователни, с дълги дръжки; долните са слабо 

3-делни, а горните – ясно 3-делни, едроназъбени. През първата година се развиват само 

приосновните листа във вид на розетка.  

         Стъблото израства през втората година. Цветовете са разположени на групи в пазвите 

на горните листа; те са бледорозови до бели, с двойна чашка, 5-листно венче и много 

тичинки, сраснали в тръбичка.  

    Даните са взети от градина бг. 
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         Слънчоглед 

        Описание :Това цвете е подходящо както за рязан цвят така и за украса, на нашата 

градина. Растението може да достигне на височина около 2 метра. На прекрасните му 

цветове в градината можете да му се наслаждавате до падането на първите есени слани. 

Даните са взети от градина бг. 

 

 

 

    Тагетис 

     Описание :Тагетисът е сред най-популярните цветя у нас. Ще го видите пред 

обществени сгради, в парковете, пред блоковете и в градините при доматите. Създава 

настроение със своите лимонено-жълти, оранжеви и оранжево-кафяви багри. 
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       Идеален е за създаване на пъстри цветни килими, бордюри от малки слънца или 

просто слънчеви петна в градината. 

 

      Има различни видове тагетис: ниски – 15-22 см., с многобройни цветове, листата са 

тъмнозелени и нарязани, средни и такива, които стават като малки храстчета с височина 

30-90 см. Цветовете също са най-разнообразни – с едни венчелистчета, полукичести, много 

кичести и такива, които изглеждат като помпони на шапки.  

 

      Най-хубавото на това цвете е, че се отглежда лесно и вирее при всякакви условия. И на 

слънчеви места и на сенчести. 

 

     Семената се засяват напролет. Разбира се може да се купи и готов разсад. При 

отглеждането на тагестис може да възникнат проблеми с голите охлюви, листните въшки и 

акарите. Цветето има специфична миризма, която е трудно да се определи като аромат, но 

ярките цветове компенсират. Това, за което наистина трябва да се внимава е, че тагетисът 

съдържа вещества, които на слънце може да причинят кожни възпаления. Поради тази 

причина не е особено подходящ за букети или за ваза у дома, ако не сте проверили, че 

нямате алергия. 

 

Цъфти от юни до късна есен. 

 

Даните са взети от градина бг. 

 

 

             Теменужка 
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        Описание :Теменужката придава цвят, аромат и неустоим чар на дома и двора. 

Градинската теменужка у нас се отглежда най – често като едногодишно или двугодишно 

растение. Рода наброява над 450 вида. Днес са селектирани ранно и късно цъфтящи 

сортове, с едри и дребни цветове, едноцветни, многоцветни.  

         Различните сортове могат да цъфтят през март – април, септември – октомври, а при 

по – благоприятно време дори и през декември може да се наслаждавате на прекрасните 

има цветове.  

        В периода на израстване и цъфтеж трябва да се наторяват на всеки две седмици.  

Редовно и умерено, не бива да се допуска нито засушаване, нито преовлажняване на 

почвата.  

       Теменужките не бива да изсъхват дори и през зимата, в по – топлите дни поливайте 

умерено. 

       Размножаването става чрез семена през юни, юли или август. Растенията се засаждат 

на разстояние 10 – 15 см. едно от друго, като почвата им не бива да изсъхва. През 

октомври могат да се засядат вече на постоянно място. 

        Трендафил 

         Описание : Многогодишен храст , цъвтящ на гроздове от май до октомври в бяло 

,розово,червено,лилаво,жълто,пурпурно. 

          Достига височина 5 метра.Има пълзящи стебла с остри закривени тръни. 

         Листата са сложноцветни разположени едно срещо другона стеблото, тъмно зелени 

отгоре и бледи отдолу. 

          Те са хермафродити и се опрашват от пчелите. 
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. Даните са взети от градина бг. 

 

 

 

          Фротилария 

          Описание :Един от най-разпространените градински видове фритиларии е 

императорската (Fritillaria imperialis). Тя е позната като декоративно цвете още от 16-ти 

век. Дивите представители се откриват в Турция, Иран и Афганистан, където преживяват 

без проблем сухите летни дни и студените зими.  

             Растението е адаптирано към твърде специфичните климатични особености на тези 

области и може да го загубите, ако не спазвате някои условия при отглеждането му. 

Почвата трябва да е много добре дренирана и да не е глинеста. Другото условие касае 

избора на място в градината – цветето обича ярката слънчева светлина и е приспособено да 

оцелее при силна лятна горещина. 

           Това цвете се чувства прекрасно в нашите градини, тъй като зимите тук са студени, 

а летата са горещи, подобно на родината на растението. На височина този вид превишава 

1.2 м и е подходящ за задната част на цветния бордюр. Най-популярни са сортовете 

‘Aureomarginata’ (листата са с жълт ръб), ‘Maxima Lutea’ (с жълти цветове) и ‘Prolifera’ 

(цветовете са подредени в два реда). 

Даните са взети от градина бг. 
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        Хортензия 

         Описание: Хортензия е любимото цвете на много цветари. Представлява 

многогодишен храст с много красиви едри сферични цветове. Цъфти ежегодно от средата 

на пролетта  до късна есен в различни цветове. За разлика от повечето растения, 

хортензията обича по-сенчести места. Силната пряка слънчева светлина забавя нейния 

растеж и съцветията остават с  по-малки размери. 

         Засаждането става на пролет, след като времето се е смекчило и няма вероятност 

растението да премръзне през нощта. Почвата  се подобрява с органични и минерални 

торове. Важно е да се прекопае мястото преди засаждане за да получим по-рохкава . 

      Зазимяване: Повечето сортове  хортензия не изискват зазимяване, все пак ако сте 

решили да предпазите растението от студените зимни дни, направете заслон от борови 

клонки, обърнати с игличките надолу  и сухи листа. Отгоре покрийте с  щайга 

или  голям  кашон. 

     Цвят на хортензията :Цветът на хортензията зависи от нивото на киселинност на 

почвата. Когато нивото на Ph е ниско, цветовете са сини. В неутрална почва цветовете са 

розови. Ако искате да промените цвета на вашата розова хортензия и тя да се обагри в 

синьо-добавете към водата за три поливания 1 непълна супена лъжица амоняк. 

    Размножаване :Хортензията се размножава чрез разделяне на храста и чрез вкореняване 

на стъблени резници. Резниците се взимат през лятото от върховете на леторастите, които 

не носят цвят. Отрязват се на 1 мм под междувъзлие и трябва да имат  3-4 напълно развити 

листа. Вкореняват се във влажен пясък или в смес от листовка и пясък. Резниците може да 

се подготвят и вкоренят и през януари-февруари. Тогава младите растения – особено за 

разсаждане в зелени площи в градини и паркове, се засаждат в саксии, отглеждат се през 

лятото в студена оранжерия или парник, презимуват там и на следващата пролет се 

засаждат на открито. 
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    *Мулчът е слой от органичен материал, който се слага около стъблата на растенията. 

Благодарение на него почвата остава влажна през сухите летни дни; плевелите намаляват; 

почвената структура се подобрява, тъй като към нея се добавя хумус; растението получава 

малки количества храна; през зимата почвата се поддържа топла; предотвратява се 

нараняването на стъблата на дървета и храстите при използване на градинско оборудване; 

растенията имат по-богата коренова система, тъй като развиват допълнителни корени в 

мулча. 

Даните са взети от градина бг. 

 

 

 

            Хризантема 

         Описание :  Кралицата на есента си остава хризантемата.Пищните хризантеми 

украсяват нашите градини с ярки багри от юли до късна есен ,когато повече растения 

отдавна са приключили с цъфтежа си.Независимо от дъждовете,вятъра и 

захлаждането,техните цветове с горчив аромат се задържат на храстите дори след като 

паднат първите студове. 
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           Циния 

       Описание: Цинията е едно от най-разпространените градински растения у нас. Тя е лесна 

за отглеждане и съществува в огромно разнообразие от цветове. Освен това растението цъфти 

през цялото лято и ще Ви радва с красотата си чак до късна есен. Цинията е издръжлива на 

горещини и затова е подходяща за места с повече слънце. 

 

 

Даните са взети от градина бг. 

 

 

 

 

 

 

Саксийни цветя 
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Арека 

       Описание: Ареките са палми с няколко тънки ствола и пръстеновидни ръбове по тях. 

Рядко са екземплярите само с един ствол. Листата са перести, яркозелени, а листенцата по тях са 

гъсто разположени, стоят като гребенче, към върха са разсечени. 
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    Алое 

     Описание: Алое (Aloe) или сабур е род многогодишни тревисти, рядко дървовидни, 

тропически и субтропически растения. Включва около 180 вида, главно в Южна Африка. 

Алое има широко приложение в медицината, употребява се за производство на текстилни 

влакна и груби тъкани. Някои видове са декоративни. В България алое се отглежда на 

закрито. 
         Растение с дебели и сочни листа, от което се извлича горчива смола. Използва се 

сгъстения сок от листата му. Сокът от пресните листа се използва за стимулиране на 

заздравяването на раните при изгаряне, след рентгеново облъчване и др. Притежава силно 

противомикробно действие. 

      То расте най-добре в райони с горещ и сух климат и много хора го бъркат с кактус, но 

всъщност принадлежи към семейството на лилиите. Алоето запазва свежестта си при 

условия, в които други растения биха изсъхнали и загинали, като затваря порите си, за да 

предотврати загубата на ценна влага. Съществуват над 200 разновидности Алое, но най-

ценно за човечеството е лечебното Алое Барбадензис Милър (Алое Вера). 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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                       Аспарагус 

 

             Описание : Аспарагусът представлява декоративно-листно растение, което не цъфти, 

но трупа свежа и нежна листна маса, която стои достатъчно атрактивно както на балкона, така и 

във всекидневната или кухнята. На вид наподобява папратите, но е от семейство лилиеви. 

Расте висящо на туфи и може да достигне над няколко метра. А още по-интересно е, че според 

повечето специалисти аспарагусът има противоинфекциозно действие, тъй като пречиства въздуха 

в помещението, в което е отглеждан. Ето какво е важно да знаете, ако искате да вдъхнете свежест 

у дома си и да започнете да си отглеждате аспарагус: 

- Аспарагусът не е особено претенциозно растения. Важно е единствено да го поливате редовно и 

да му отредите място на полусянка. Държи и на свежия въздух, поради което е добре през по-

топлите месеци да го изкарвате на балкона си; 

 

       Бегония 

          Описание : Можете да си засадите бегонии от семена, но за предпочитане е да 

си захванете вече цъфнали растения, защото така ще можете по-добре да прецените какъв 

сорт са и какъв цвят са цветчетата им. 

http://grad.bg/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B8
http://gotvach.bg/n8-45676-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ezine.bg/semeistvo
http://ezine.bg/za_doma
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             Почвата на бегониите трябва винаги да е влажна, особено през периода пролет- 

есен. Зимно време растението трябва да бъде внесено на топло и да е поливано доста по-

рядко. 

           Бегониите обичат светлината, но не и директната. Освен това не понасят добре 

големите горещини. 

           Когато цветчетата на бегонията започват да прецъфтяват е добре да ги отстранявате, 

за да дадете възможност да избият нови цветове. 

 

 

 

 

    Индрише 

 

     Описание :   Индришето е от семейство Здравецови. 

      Индришето е стайно-декоративно многогодишно растение. То притежава силен аромат, 

размножава със стъблени резници, които се засаждат направо в почвата. 

     Най-подходящо време за разсаждането на индишето е ранна пролет. Саксиите трябва да 

се засенчват до вкореняването. 

     Индришето е топлолюбиво и зимата трябва да се съхранява на топло. Клонките 

периодично се подрязват и почистват от завехналите листа. 
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                       Кактус 

         Описание:Кактусови (на латински: Cactaceae) са семейство многогодишни 

растения принадлежащи към отдел Покритосеменни.  

          Както и другите растения с месести листа и стъбла, кактусите са добре приспособени 

към живот при оскъдни валежи. Листата са еволюирали до бодли, които, освен че 

способстват за изпаряването на по-малко вода чрез транспирация, отколкото обикновените 

листа, защитават кактуса от животни, търсещи вода.  

         Фотосинтезата се осъществява от увеличените стъбла, които служат и за складиране 

на вода. За разлика от други месести растения, стъблото е единствената част на същинския 

кактус, където се осъществява това. 

         Много малко членове на семейството имат листа и те обикновено са рудиментарни и 

бързо опадват. Листата са обикновено шилообразни и не по-дълги от 1 до 3 mm. Два 

рода, Pereskia и Pereskiopsis обаче имат дълги, немесести листа с дължина 5 – 25 cm, както 

и немесести стъбла. Възможно е това да са примитивни родове, смятани за твърде подобни 

на растенията, от които кактусите са еволюирали. 

           Кактусите са много повече от бодливи растения, които издържат на засушаване. Ето 

7 факта, които са характерни за тях: 

          Светлина: Колкото може повече. 

          Размножаване: През топлите месеци, чрез част от стъблото или семена. Отрязаните 

части се оставят да изсъхнат за 3-4 дни. След това се засаждат в почвата и се поливат, за да 

прилепне пясъкът. 

          Почва: Песъчлива. 

         Поливане: През топлите месеци – веднъж на 20 дни. През зимата е най-добре да не 

се поливат изобщо. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8A%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pereskia&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pereskiopsis&action=edit&redlink=1
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         Грижи: Много проветрение и много светлина. Преди да добавите новото си растение 

към останалите от колекцията, отделете го през първите две седмици под карантина. Така 

ще се установи евентуалното наличие на вредители и ще може да предпазите цветята си от 

тях. Вредителите се размножават бързо и са много опасни, за това карантината не е за 

пренебрегване. 

        Кактусите цъфтят.Всички кактуси са цъфтящи растения, но различните видове имат 

свои специфики, като някои имат по-виден цъфтеж от други. Такива са 

Мамиларията, Гимнокалициум и Пародия, чиито цветове са ярки и внушителни. 

Даните са взети от градина бг. 

 

 

 

       Каланхое 

   Описание:Каланхоето е много красиво и разнообразно на багри цвете, което може да 

ни радва с красотата си през дългите зимни дни, а и не само тогава. То е цъфтящ сукулент 

от сем. Дебелецови. 

     Произход: Произхожда от тропиците на Африка и Азия и о. Мадагаскар. Рода му 

наброява над 130 представители, но няколко са тези които се отглеждат в домашни 

условия. Най-често срещано е Kalanchoe blossfeldiana. 

          Каланхоето достига различни размери в зависимост от вида, както се среща и 

разнообразие по отношение на формата на листата и цветовете. Общото е, че листата са 

месести, тъй като каланхоето е сукулент. Най-често отглежданите декоративни видове са с 

гъсти, дебели, тъмно зелени листа и цветове, групирани в гроздовидни съцветия 
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.     Цветовете на каланхоето са изключително нежни и красиви, а богатството на багрите – 

голямо. То цъфти в бяло, червено, пурпурно, розово, оранжево, цикламено, виолетово, а 

след многобройните селекции и в жълто, та дори и в комбинация от няколко цвята 

     Период на цъфтене: предимно зимата и рано на пролет, но при добри условия може да 

цъфти целогодишно. Ако от началото на септември до началото на октомври му се 

осигуряват 14 часа тъмнина на денонощие, то към края на декември можем да се радваме 

на красивите му цветове. 

      След периода на обилен цъфтеж се орязват прецъфтелите съцветия и саксията се 

прибира на хладно и полутъмно място без да се полива за около 1 месец, след което се 

изнася на светло място и се възобновява обичайния режим на поливане. 

     Температура: Тъй като каланхоето цъфти предимно през зимата,то трябва да му се 

осигури оптимална температура около 15 градуса, като не бива да пада под 10 и да 

надвишава 22 градуса. 

       Светлина: Каланхоето е светлолюбиво растение – обича слънцето и зиме и лете. 

Подходящи за него са южни и западни изложения като не трябва да се прекалява с 

излагането на силно обедно слънце. Ако страда от липса на светлина, стеблата се 

издължават и растението губи от красотата си, а е възможно и окапване на листата. 

      Поливане: Умерено поливане през топлите месеци. През зимата ограничено – само 

при пресъхване на почвата. Преполиването може да доведе до влошаване на общото 

състояние на цветето, до окапване на листата и до загниване.  

       Размножаване: Най-разпространено и лесно е вегетативното размножаване чрез 

резници. Резниците трябва да бъдат с дължина 5-10 см. Вкоренява се във вода, като не е 

необходимо добавянето на вкоренител. Появата на корени става за около 2-3 седмици, като 

през това време резника трябва да бъде на добре осветено и топло място . Засажда се в 

субстрат 1:1 торфена смес + перлит или пясък. 

Даните са взети от градина бг. 
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                Коледарче 

       Описание: Коледничето (Schlumbergera) е многогодишно стайно растение и може 

би много от вас, които отглеждате красота от този вид се радвате на цветове по Коледа. 

Много от нас го наричат коледарче, защото винаги цъфти по Коледа. Идва в дома да 

донесе радост, хармония и да пробуди най-доброто у хората. Според народните вярвания 

коледарчето предпазва дома от зли думи, скандали и пререкания. 

      Коледниче си е вид кактус. Доста приятен вид – без бодли, но с прекрасни цветове. 

      Произхожда от влажните бразилски гори и явно пази спомена за жаркото тропическо 

лято, което съвпада с нашата зима и си цъфти ли, цъфти посред снеговете. Това обяснение 

е доста странно, но е факт. Мисля си, че когато го държим при по-ниска температура през 

зимата, все пак пропуска да цъфти, затова и се радвам толкова тази зима, че цъфна – щом 

цъфти – значи му е топличко. 

      Не обича да го местите и да го разнасяте насам-натам – доволно е да си има едно място 

и да си го знае – най-добре да е светло, но без пряка слънчева светлина. Тази година явно 

съм му нацелила идеалното място всред домашната цветна джунгла. През лятото редовно 

се полива и тори, а през септември поливането трябва да намалее и точно тогава се 

образуват пъпки. След като видите, че пъпките са се оформили може отново да 

продължите да го поливате както преди. Но не бива да се мести, защото пъпките може да 

окапят. 

      Ако започне да цъфти около Коледа може да се радваме и целия януари на цветовете 

му. Цъфти с розови цветове. Получава се доста приятна картинка – зелена бухнала полянка 

с розови цветчета 

Даните са взети от градина бг. 

 



Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 444 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

            Камено цвете  

     Описание: Каменното цвете или глоксинията е изключително красиво растение, 

което присъства в много домове и градини. Цъфти в прекрасни бели, розови, алени, лилави 

и смесени нюанси. Отглежда се много лесно и затова е предпочитано от много любители 

на градинарството и цветарството в домашни условия. 

    Родината на каменното цвете е Бразилия. Там е описано за първи път през 18 век. 

Цветовете на каменното цвете наподобяват тези на теменужката, но са по-трайни. Цветът 

на глоксинията може да издържи седмици наред. 

      Местоположение и светлина   Важно условие за доброто развитие на каменното цвете 

е да има много обилна светлина. Поставете глоксинията на добре огрян от светлината 

перваз. За предпочитане е на южно изложение, защото тя обича пряка светлина. Може да я 

поставите и на източно изложение, стига да има по-продължително греене. 

      Температура Каменното цвете обича топлината, но не и горещината. Най-

подходящата температура е между 18 и 25 градуса. През зимата не е добре да се допускат 

по-ниски градуси от 10, защото растението започва да загива. 

     Също така, ако температурата е над 27 градуса пъпките вехнат, което намалява 

шансовете на глоксинията за естествено възпроизвеждане. 

     Размножаване  Размножаването става най-вече чрез семена. Могат да се засаждат по 

всяко време на годината. Каменното цвете се развива за няколко месеца. Най-късно до 

седмия месец трябва да започне да цъфти. 
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      Каучоково дърво 

       Описание: Каучуково дърво –Synadenium grantii   Каучуковото дърво произлиза от 

източна Африка и достига височина до 5 метра.   Листата му са дълги 12-18 сантиметра. 

При правилно гледане  цъфти с невзрачни и малки цветове. Расте много бързо. За да има 

компактен вид и да се разклонява, трябва често да му се подрязват върховете. Правете това 

с ръкавици, защото млечният сок е отровен и може да предизвика алергии. Подрязването 

препоръчвам да се извършва на открито, защото се отделят във въздуха някакви вещества 

при рязането, които дразнят силно очите.  

        Каучуковото дърво обича светлината и може да се гледа на пряка слънчева светлина 

до полусянка. Лятото се полива обилно през ден-два.  През зимата понася ниски 

температури до 8-10 градуса и се полива оскъдно. Ако се остави зимата на такъв режим, 

листата му окапват, но напролет израстват нови.  

 

     Този каучук го отглеждам до западен прозорец, огрява го  пряка слънчева светлина от 

15 до 18 ч. Зимата го отглеждах   на около 20С  и не загуби листата си. Поливах го два 

пъти седмично. Пръскането с воден пулвелизатор през зимата не е препоръчително, но 

през лятото е задължително, особено при високи външни температури и сух въздух. 

Каучукът изисква влажна среда.  

 

    Дръвчето се тори на пролет и есен през 2 седмици. Аз подсилвах моето дръвче с 

разтворима тор всеки месец по веднъж и откакто започнах да го правя не му окапват 

листата. По отношение на пресаждането растението няма особени изисквания. Пресажда 

се когато саксията отеснее. В момента, в който го присадите дървото започва да нараства 

по-бързо и листата му стават по-едри. 
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    Размножаване: При подрязването се взимат връхните  резници и се слагат във вода. 

След около 3 седмици пуска коренчета и е готово за разсаждане. 

     Внимание: Каучукът не е подходящ за отглеждане, ако в семейството има деца, защото 

всички части на растението са отровни, особено белият млечен сок, който отделя. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

            Маранта 

      Описание: Марантата е много интересно растение със забележителни листа. Те са 

дори по-интересни от някои цветове на цъфтящи растения. 

      Родината на марантата е Бразилия и тропическите региони на Латинска Америка. 

Листата на марантата са много разнообразни. Повечето са с характерна шарка по средата, 

наподобяваща гръбначен стълб. Линиите по листата са в различни цветове и се открояват 

от цвета на самото листо. 

       Листата са кожести и плътни. При някои видове се наблюдават и петънца, червени 

линии, а дори и съчетание от повече от два цвята. Съществуват маранти и с червена 

окраска на листата. Те са особено ефектни с топлите си цветове. 

      Марантата реагира по много интересен начин на светлината. При обилно огряване 

листата ѝ падат надолу и се разтварят. При по-тъмни условия пък се вдигат нагоре и 

образуват нещо като розетка. 

       Температура  Подходящата температура за марантата е от порядъка на 20-22 градуса. 

Не мислете, че щом е тропическо растение са ѝ необходими високи температури. Това 

важи през цялата година. 

        Почва :Почвената смес е препоръчително да бъде от торф, натурален оборски тор, 

малко пясък и листовка. Важно е да е добре дренирана, тъй като марантата не обича 

твърде влажна почва. 

        Размножаване :Размножаването на марантата става най-лесно чрез издънки, които се 
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взимат при пресаждането през пролетта. Потопете ги в чаша с вода за известно време, 

докато пуснат корени и ги засадете. Можете да ги поставите и в мокър пясък. 

 

Данните са взети от фермер бг. 

                      Мушкато 

         Описание : Генетично нисък сорт. Отличава се от другите сортове с необичайно 

многото цветове до15-20 цвята на растение. Великолепно за отглеждане в контейнери и 

градини. Разнообразие от цветове. Цъфти с много едър цвят. Компактна листна маса. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

       Олеандър 
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         Описание:Растението олеандър е сред най-красивите храсти, които красят 

парковете, градините и балконите. Красотата му е опасна, тъй като частите на олеандъра са 

отровни, но магията на цветовете и ароматът убеждават много хора да се сдобият с този 

„красавец“. 

          Олеандърът е сред най-популярните цъфтящи храсти. Наричан е още зокум или лян 

и представлява многогодишно растение, която омагьосва с цветове и опиянява със силния 

си, натрапчив аромат. Цъфти от края на пролетта до края на лятото в бяло, жълто, 

розово, пурпурно и червено. Характерен е за средиземноморските райони. 

        Внимание! Олеандърът е силно токсичен и попадат в списъка с най-отровните 

растения. Токсични са листата, цветовете и дори сока на растението, затова 

когато се работи с него в градината, трябва да се ползват ръкавици. Освен това 

олеандърът е опасен за домашни любимци и малки деца, тъй като една „дегустация“ 

на листо или цвят може да се окаже смъртоносна. 

 

Как да си отгледате олеандър? 

За да си отгледате успешно олеандър, трябва да сте сигурни, че разполагате с точното 

място за него у дома. 

Поливане 

Олеандърът се нуждае от системно и обилно поливане през лятото, като през зимата 

трябва да намалите количеството значително. Важно е да не поливате със студена или 

току що налята вода, защото това стресира растението. През лятото може да къпете 

храстчето на открито, за да го освежите. 
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Светлина 

Олеандърът е едно от най-топлолюбивите и светлолюбиви растения, затова е много важно 

да му изберете място, което е целодневно огрявано от слънцето. Най-добре е това да е 

балкон с южно изложение. Не понася застудявания, затова повечето хора го отглеждат в 

саксия, която изкарват на пролет, а зимата прибират. 

Почва 

Подходяща за зокума е почва, богата на хранителни вещества. Тя може да е смес от 

чимовка, торф и оборска тор или комбинация от глинесто-хумусна градинска пръст. По 

време на цъфтеж се тори с течна тор за цъфтящи растения. 

Размножаване 

Размножаването при олеандъра става в началото на лятото с помощта на вкореняване на 

резници. Пресаждането пък се извършва всяка година на пролет за младите храсти или 

през 2-3 години за по-възра 

 

    Орхидея 

         Описание :   Орхидеите са изключително красиви и екзотични растения, и доста 

трудни за отглеждане 

          Много голямо влияние изиграва и влажния въздух. Поливайте цветята винаги 

сутрин, за да не се създават кондензация, която може да доведе до гниене. През зимата ги 

поливайте поне веднъж, а през лятото два пъти седмично. 

        Пресаждайте орхидеите, след като прецъфтят. 

Данните са взети от фермер бг. 
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    Петуния     

        Описание :   Най-предпочитания сорт на пазара. Богат и продължителен цъфтеж. 

Добре се развива в саксии, висящи кошници и в градинско зацветяване. От засяване до 

цъфтеж - 10 седмици. Изцъфтява 7 дни преди всички други петунии. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

     Сакъз 

          Описание :   Сакъзчето е най-често срещаното цвете, което краси нашите 

балкони и первазите на прозорците. По произход е южноафриканско растение. В момента 

на пазара се предлагат висящи и полувисящи сакъзчета с кичечести, полукичести или 

обикновени цветове, някои от които c месести листа. Отделна група сакъзчета са 
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стъпаловидно висящите сортове.  

       Сакъзчето цъфти от април до октомври и поради тази причина всяка пролет 

домакините се надпреварват да изберат най-пъстрите цветове и да направят балкона си 

кичеста градина. Ако сакъзчето презимува в топло помещение ще цъфти и през зимата.    

         Растението расте както на слънце, така и на полусянка. За да се радвате на обилен 

цъфтеж на своето сакъзче е задължително да осигурите най-слънчевото възможно място на 

балкона или в градината. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

         Трилисник 

         Описание :   Трилистник е популярно цвете за дома и градината с малко труден 

и необичаен характер. С повече търпение и грижи трилистникът се превръща в истински 

градински трофей, но знаете ли какви са неговите изисквания?  

           Как да си отгледате трилистник. Трилистникът е едно от най-впечатляващите 

нецъфтящи растения за дома. Харесван е заради едрите листа във формата на сърце, които 

създават екзотична атмосфера и са причина за другия му прякор „слонско ухо“. 

Подгответе повече място за това цвете, защото при подходящи условия може да достигне 

височина до 2 метра. Ето защо много хора предпочитат да го отглеждат в градината, 

отколкото у дома. 

           Трилистникът цъфти рядко, затова събитието се смята за голям успех сред 

градинарите. Цветовете са бледозелени, наподобяващи тези на калата, и според мнозина с 



Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 452 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

не особено приятен аромат. Прието е скоро след разцъфването да се отрязват, защото 

костват на растението много енергия и го изморяват. 

           Колкото и странно да звучи, трилистникът не винаги има само три листа. С 

правилните грижи той може да се разрасне и да живее с до 10 листа. Факт е обаче, че това 

може да се отрази на здравето му, затова при поява на ново листо някои градинари 

премахват най-старото, така че да не се нарушава бройката. 

          Често трилистникът е бъркан с филадендрона, заради приликата във формата на 

листата. Разликата е, че при филадендрона листата не са гладки, а на дупки, и краищата им 

са насечени. 

 

        Някои хора умишлено не отглеждат трилистник у дома или в градината, защото 

смятат растението за враг. От една страна, отровният му сок може да причини неприятни 

кожни екземи, от друга – в езотериката трилистникът е определян за енергиен вампир. 

Въпреки това, много от собствениците на такова цвете се радват на неговата компания 

вкъщи и полагат максимални усилия, за да расте трилистникът здрав и красив. 

Как да си отгледате трилистник? 

          Поливане.:Едно от най-важните условия за това цвете е количеството вода, което 

получава. Трилистникът изисква умерено поливане. Ако прекалите, корените могат да 

загният – това е и една от най-честите причини за заболяване на растението. Важно е да 

поддържате въздуха около трилистника влажен, като периодично пулверизирате. 

        Светлина.:Изберете светло място за вашия трилистник, като в същото време трябва 

да го предпазите от преките слънчеви лъчи - най-добре се чувства в близост до някой 

прозорец. Освен това се постарайте да му осигурите добър климат. Трилистникът идва от 

тропични райони, затова обича да му е топло и влажно. 

        Почва. :Подходяща за трилистника е почвена смес от торфен мъх, пясък, глинеста 

почва. Задължително подсигурете добър дренаж. През активния период, от пролетта до 

есента, подхранвайте цветето със специална тор. 

       Размножаване.:Растението се размножава с помощта на резници или 

издънки. Нуждае се от голяма саксия, защото развива здрава коренова система. Идеално 

време за пресаждане е средата на пролетта, когато температурите започват на се покачват. 

Данните са взети от фермер бг. 
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        Фикус 

          Описание : Фикус e едно от най-красивите листно декоративни интериорни 

растения. Представлява вечнозелено дърво, което има тропичен произход 

         Отличава се с едри, тъмнозелени листа, с които отрупва клоните си.Ако го гледате 

правилно, с годините фикусът увеличава значително размерите си, затова трябва да 

предвидите допълнително място. 

       Поливане:Фикус Еластика се нуждае от редовно, но умерено поливане. Първо обаче 

се налага да изчакате почвата да изсъхне, преди да полеете, за да няма опасност от 

загниване на корените. Освен това трябва редовно да пулверизирате въздуха. 

     Светлина:Фикус Еластика е светлолюбиво растение. Чувства се отлично близо до 

прозорец с източно или западно изложение, за да може да получава повече светлина през 

половината от деня. Лятото може да се наложи частично засенчване, защото силните 

слънчеви лъчи могат да изгорят листата му. Дръжте температурата в стаята не по-ниска от 

18 градуса. 

     Почва:Вариантите за почва за фикус еластика са комбинация от равни части градинска 

пръст, листовка и оборска тор или от листна почва, торф и хумус. През пролетта и лятото е 

желателно да наторявате растението с органични торове. 

Размножаване: :През първите три години, всяка пролет фикус еластика се пресажда в 

един размер по-голяма саксия. След това пресаждането може да се извършва на две-три 
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години. Размножаването става с помощта на резници или като откъснете листо от 

пораснало дръвче. 

          Редовно забърсвайте листата на фикуса от домашния прах, за да може растението да 

фотосинтезира без проблем. Внимавайте също да не го излагате на течение. Саксията с 

фикус еластика не трябва да докосва пряко земята, тъй като в по-студени дни корените 

могат да се разболеят. Ако видите, че по листата на фикуса се появяват кафяви петна, 

значи трябва да пулверизирате повече или да намалите стайната температура. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

         Филадендрон 

         Описание: Филодендронът е от сем. Змиярникови. Родината на растението са 

тропичните гори на Южна Америка. Сред представителите на този род има и високи 

дървовидни растения и лиани. 

          В пазвите на листата всички видове филодендрони се образуват въздушни корени. В 

домашни условия са по-разпространени ампелните видове. Много добре растат 

филодендроните, които са привързани към опора, в качеството на която е подходящо да 

използвате тръбичка, покрита с мъх. Въздушните корени не се премахват, а се завързват 

или насочват към опората. 

      Местоположение: Дръжте филодендрона на умерена температура, около 18-20 

градуса, през зимата не по-ниска от 15 градуса. Не допускайте студени въздушни течения. 

Осигурете му светло място, със защита от преките слънчеви лъчи. Пъстролистните форми 

се нуждаят от малко повече светлина. 
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      Почва:Съставете си субстрат от 2-3 части чимовка, 1 част торф, 1 част угнил оборски 

тор, 1/2 част пясък. При отглеждане в прекалено тесни саксии на едрите екземпляри на 

листата се появяват петна, пожълтяват, растенията изостават в растежа си. 

     Грижи: Поливайте през пролетта и лятото умерено, почвата трябва да бъде през цялото 

време влажна. През зимата съкратете поливането, но не допускайте пресъхването на 

почвата, в това време трябва да е леко влажна. При излишна вода долните листа могат да 

пожълтеят. Торете от март до октомври с комплексни торове за стайни растения на всеки 2 

седмици. 

      Размножаване:Чрез връхни или стъблени резници. За вкореняване е най-добре да 

прилагате загряване на почвата и покриване с полиетилен. Големите лиани можете да 

размножите чрез листа. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

       Хипеаструм 

        Описание:Дайте му светлина и топлина и рицарската звезда ще ви се 

отблагодари с красиви цветове. 

         Листа: Тъмнозелени, месести лентовидни листа. 

        Цветове: Цъфти основно през зимата или пролетта.Повторно през август – 

септември.Цветното стъбло е кухо, а съцветията са едри, фуниеобразни, от 2 до 6 на брой. 

Багрите са изключително богати - всички нюанси от червено до бяло, едноцветни и 

двуцветни.За да цъфтят всяка година, необходимо е да прекарат период на покой. 

Обикновено от септември растенията се засушават постепенно, за да минат в покой. 
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       Размножаване: Хипеаструмът се размножава чрез семена и чрез луковици детки. 

Размножаването чрез луковици-детки, образували се около луковицата-майка, е винаги по-

лесно и в практиката, особено в любителското цветарство, се прилага широко. 

       Температура: Умерена, през лятото не по висока от 25 градуса, а през зимата не по 

ниска от 5-6 градуса. 

     Светлина: Силна разсеяна светлина.Идеалното място за това красиво цвете е первазът 

на югоизточния прозореца. 

     Поливане: Отначало растенията се поливат умерено, но след появяването на листата - 

обилно. По време на покоя се полива рядко, но не трябва да се допуска засушаване. 

    Събуждане: Събуждането към вегетация може да стане от януари, като в помещението 

се поддържа температура 18 - 20°С.Цъфтежът настъпва 5-6 седмици след събуждането. 

    Торене: При започване на цъфтенето, за появата на повече пъпки, веднъж в седмицата 

се подхранвате с тор за цъфтящи видове. 

    Пресаждане:Най-добре е това да става след цъфтежа. Трябва да сте много внимателни с 

луковицата, за да не повредите крехките й корени. Затова не притискайте почвата около 

нея, а трамбовайте само по края на саксията. Не забравяйте на дъното на саксията да 

сложите дренажен слой, защото като всички луковични и това растение не понася 

преовлажняване.Луковиците не трябва да се засаждат много дълбоко, а винаги горната им 

част трябва да бъде над повърхността на почвената смес. 

       Младите растения започват да цъфтят след 2-3 години.Луковиците на хипеаструма са 

многогодишни и може да се отглеждат 20 и повече години. 

Данните са взети от фермер бг. 
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     Циганче 

        Описание :   Циганчето е многогодишно, тревисто растение със сочно, силно 

разклонено, стелещо се светлозелено стебло стигащо височина до 35 – 40 см. Листата са 

светлозелени или тъмни, понякога с лилав или сивкав оттенък, с елипсовидно-ланцетна 

форма, леко назъбени по края.  

       Цъфти обилно от ранна пролет до късна есен, а при подходящи условия и цяла зима с 

ярки бели, оранжеви, розови, червени, лилави цветчета и техните нюанси. 

Венчелистчетата са плоски и разположени на къси дръжки в пазвите на листата. В долния 

си край завършват с шпора. Има редки и кичести сортове (наподобяващи розичка), както и 

двуцветни.  

        Цветчетата са с диаметър до 3 – 4 см. Представителите на вида Нова Гвинея се 

отличават с много едри и ярки цветове и по-тъмен цвят на листата, които могат да бъдат и 

двуцветни. Той е резултат от дългата и упорита работа на селекционерите. 

Данните са взети от фермер бг. 
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    Циклама 

          Описание::Цикламата трябва да се полива с много усет. 

Никога не поливайте цикламата отгоре, направо върху грудката, защото водата, която се 

задържа между месестите дръжки, причинява загниване на цветовете и листата. 

           Има около 14 сорта циклами, които се различават изцяло по формата и окраската на 

цветовете. 

          Редовно трябва да се отстраняват увехналите цветове и пожълтелите листа. Но не 

бива да прерязвате дръжките на листата, нито цветовете, те само леко се извиват и се 

издърпват. 

        От октомври до април цикламата редовно трябва да се подхранва с тор. 

През летния период на покой от май до септември не бива да торите цветето, но то трябва 

да се полива умерено, така че пръста му да не просъхва. 

      Идеално би било през този период цикламата да се премести под рехавата сянка на 

някое дърво. 

Даните са взети от градина бг. 

 

 

 

 

                       Овошни дървета 
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  Вишна 

     
      Описание:Вишна (Cerasus vulgaris) представлява овощно дърво, чиито плодове и 

зелена маса притежават лечебни свойства. Принадлежи към семейство Розоцветни 

(Rosaceae). Сортовете вишна наброяват около 300, от които у нас виреят 40-50. 

         Вишната израства на височина до 8 метра. Има широка, несиметрична корона. 

Листата й са с елипсовидна до яйцевидна, продълговата форма, с последователно 

разположение на клончетата. По дръжките им понякога се установяват една или две жлези. 

        Цветната маса на дървото е бяла, с големина около 2-3 см в диаметър. Цветчетата са 

събрани от 2 до 4 на брой в сенниковидни съцветия. В основата си разполагат с малки 

листенца, а венчелистчетата и чашелистчетата са по 5 на брой. Цъфти през април-май 

месец. 

      Плодовете са червени, с костилка и със сферична форма. 

   Употребяват се плодовете, дръжките и листата на вишната. С лечебна цел най-вече се 

използват дръжките на узрелите плодове. Дървесината й също намира приложение в бита. 

    Плодовете - съдържат инвертна захар и захароза, азотни съединения, свободни 

киселини, танини, инозин, фенолни съединения, минерални соли, органични киселини, 

витамини (С, К, група В, РР, провитамин А), микро- и макроелементи. 

   Дръжки и листа - съдържат танини, захар, лимонена киселина, кварцетин, кумарин. 
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Във вишните се откриват още кемпферол, антоцианини, ябълчна киселина. 

        В народната медицина вишната се използва като средство за отхрачване, при болки в 

ставите, кръвотечение от носа (тампон от ситно нарязани листа), повърхностни рани. При 

жълтеница добре действат сварени пресни листа в мляко. Отвара от дъжките на плодчетата 

действа диуретично, повлиява хипертония, има кръвоспиращ ефект (особено при по-

обилно менструално кървене), укрепва сърдечния мускул. Сокът от вишни повлиява 

положително заболявания на дихателната система. 

        Кумаринът, съдържащ се в дръжките предпазва от съсирване на кръвта, инфаркт, 

тромбози. Те заедно с плодовете притежават и противовъзпалителни свойства, както и 

помагат за изхвърляне на песъчинки от пикочните пътища. При пясъци в бъбреците и 

подагра помага и приемът на счукани костилки на прах или приготвена отвара от тях. 

Отвара от корените на дървото се използва при язва на стомаха, а от клонки при 

стомашно-чревни разстройства. 

       Вишневият плод е полезен при хипертония и висок холестерол. Други 

неразположения, при които оказва благоприятен ефект са: висока температура, хроничен 

запек, болести на нервната система, епилепсия, воднянка (имат диуретичен ефект), оток, 

дизентерия и диария. Плодове с прясно мляко са много полезни при ставни заболявания. 

Внимателно, вишните трябва да се консумират от пациенти със заболявания на 

храносмилателния тракт, поради съдържанието им на целулоза - не така груба, както при 

други плодове и зеленчуци. Плодът е много подходяща храна за спортисти и диабетици, 

поради ниския му гликемичен товар. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

  ДРЯН          
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     Описание:Дрянът е храст или ниско дърво, високо до 8 m. Листата са разположени 

срещуположно, дълги са 4-10 cm, яйцевидни или елиптични, заострени, късовлакнести и 

целокрайни. Цветовете са жълти, развиват се преди разлистването на листата и са 

разположени пазвено, събрани в сенниковидни или главести съцветия. Чашката едва 

забележима, съставена от 4 зъбчета. Венчелистчетата 4, ланцетни. Тичинките също са 4 на 

брой. Плодовете (дрянки, дренки) са удължени, костилкови, с червена месеста част, дълги 

до 15 mm. Цъфти февруари-март. 

       Плодовете съдържат около 9% захар, 3,5% киселини (главно яблъчна), поради което се 

използват за храна в сушено и прясно състояние и в хранителната промишленост. 

Дървесината, която е много твърда, се използва в мебелната промишленост. Плодовете, 

листата и кората се употребяват като затягащо, хемостатично и антифибрилно средство 

Данните са взети от фермер бг. 

 

    Дюла 

 

                            

       Описание: Дюлята (Cydonia oblonga) е единствен представител на род Cydonia. 

Дюлята е широколистно листопадно растение. Тя представлява храст или невисоко дърво. 

Дюлята е със сравнително слаборазвита коренова система, която е съставена от множество 

неголеми странични корени, които водят своето начало от основата на растението. На 

дълбочина корените на дюлята не достигат до повече от 80 – 100 cm. 

       Стъблото и корените на дюлевото дърво са покрити със сива, а понякога със сиво-

кафява кора, която е сравнително тънка. Дюлята рядко е голяма на височина. Рядко се 

случва дюлево дърво да надвиши на височина 7 m. 

https://bgflora.net/families/cornaceae/cornus/cornus_mas/cornus_mas_5.html
https://bgflora.net/families/cornaceae/cornus/cornus_mas/cornus_mas_6.html
https://bgflora.net/families/cornaceae/cornus/cornus_mas/cornus_mas_2.html
https://bgflora.net/families/cornaceae/cornus/cornus_mas/cornus_mas_7.html
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/Cm
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/M
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:QuinceBloom.jpg
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      Дюлята има сравнително големи листа, които имат правилна яйцевидна форма и гладък 

ръб. Горната страна на листата е тъмнозелена на цвят, а долната – светлозелена, а понякога 

почти бяла. Този цвят се дължи на големия брой бели власинки, които покриват долната 

им страна. 

     Цветовете на дюлевото дърво са бледорозови на цвят. Цветовете са двуполови и имат 

петделни чашка и венче. Чашката на цвета е бледозелена на цвят, а венечето е 

бледорозово, а понякога напълно бяло. Цветът и формата на цветовете на дюлевото 

растение имат за цел да привличат насекомите, които са основното средство за 

опрашването на цветовете. 

       Подобно на други розоцветни растения, дюлята освен същинските плодове образува и 

лъжлив „крушовиден“ или „ябълковиден“ плод. Плодът на дюлята напомня по структура 

този на ябълката и крушата. В изграждането на лъжливия плод на дюлята освен плодникът 

участва и цветното легло. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

Кайсия 

           

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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       Описание: Кайсиевото дърво е топлолюбиво, с мощни корени, достига до височина 

над 8 метра, живее 40 – 60 години. Листата му са елипсовидни – лъскави, отгоре 

тъмнозелени, а отдолу матовозелени, цветовете – бели или розови. 

        Плодът е месест, със сплесната костилка, чиято ядка хората използват отдавна като 

заместител на бадема. Характерна бразда разделя плода на 2 части. Цветът на зрялата 

кайсия е от бледожълт до оранжев, някои сортове са мъхести. Първите кайсии зреят през 

юни, а късните – през август. 

        Кайсия (Prunus armeniaca, Armeniaca vulgaris) представлява високо, овощно дърво, 

което принадлежи към семейство Розоцветни (Rosaceae). Продължителността й на живот е 

40-60 години. В България се отглеждат над 100 сорта кайсии, като стопанисването им като 

овощни култури е започнало след Освобождението. Интересно име са й дали гърците - 

арменска ябълка. 

           Кайсията израства на височина до 15 метра. Има мощна коренова система. Листата 

й са с елипсовидна форма, оцветени по горната повърхост в тъмно зелено, а по долната 

матовозелено. Цветовете са бели или светлорозови, имащи съвсем къси дръжки и 

развиващи се преди листата. 

 

           Плодовете са костилкови, с кръгла до леко издължена форма и разделени на две 

равни части с характерна бразда по едната половина на плода. Когато са узрели цветът им 

е смесица от различни нюанси на бледожълтото, оранжевото, понякога с червеникаво-

розови петна. Най-ранно зреещите кайсии са през юни месец, а по-късните - през август. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82_(%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC
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          Кайсиите имат една ядка, разположена в сплесната костилка. Костилката е оцветена 

в тъмно кафяво, а ядката се консумира, като често се взема като заместител на бадема.

 

        Високото съдържание на калий и магнезий в плода определя изключително 

благотворното му въздействие при консумацията му от хипертоници, пациенти страдащи 

от аритмии и сърдечна недостатъчност. 

 

       Благодарение на съдържанието на амигдалин в ядките на кайсията, има показани 

случай, в които пациенти са се излекували от раково заболяване, консумирайки ги печени. 

Каротинът в плода пък е превенция на рак на ларинкса, белия дроб и хранопровода. 

      Установеният химичен елемент бор в състава на кайсията, е онова важно вещество, за 

което скоро е установено, че помага на женския организъм да поддържа нивото на 

естроген по време на менопаузата, както и предпазва от развитието на остеопороза. 

         Изключително подходящ плод за консумация от деца, бременни и възрастни. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 КРУША 
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         Описание:Круша (Pyrus communis) е листопадно диво и културно дърво или храст. 

Принадлежи към семейство Rosaceae (Розоцветни). Растението се нарича още питомна, 

обикновена круша. То дава едни от най-старите култивирани и обичани плодове в света. В 

„Одисея“ те се оприличават като „подарък на боговете“. 

         Крушите са били ценна и много желана стока в древния свят. Както древните гърци, 

така и древните римляни са знаели за отличния им вкус и са лечебните им свойства. 

Плодът е осветен от Афродита и Венера – богините на любовта, и е бил смятан за 

афродизиак. Едва през 17ти век отглеждането им се популяризира. 

          Крушата е широколистно дърво, достигащо 10-15 метра височина. Короната му е 

пирамидално оформена. Клоните са малки, тесни, червеникаво-кафяви на цвят. Кората на 

стъблото е сиво-кафява, пронизана от плитки бразди. 
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          Листата са прости с елипсовидна форма, назъбени ръбове, тънки върхове, с дължина 

2,5-10 сантиметра и ширина 3,5 сантиметра. Горната им повърхност е лъскаво зелена, а 

долната по-тъмно зелена. Цветовете са бели. Групирани са в съцветия по 5-7. Опрашват се 

от медоносни пчели. Цъфти през пролетта.  Плодовете са с дължина 4-12 сантиметра. Във 

вътрешността им се намират семена, които са черни на цвят с дължина 5 милиметра, 

обвити от ендосперм. Крушите узряват от юли до септември. 

           Средната по размер круша съдържа ценни хранителни вещества и енергийна 

стойност около 100 килокалории. Тя осигурява жизненоважни елементи като витамини и 

минерали. Освен това съдържа влакна, диетични фибри и други.  

          Плодовете са добър източник на витамин С, съдържат приблизително 7 милиграма, 

които представляват 10 % от дневния прием. Те не съдържат мазнини, които ги правят 

изключително подходящи за понижаване на нивата на холестерола. Диета с круши 

понижава риска от развитие на рак и сърдечно-съдови заболявания. Те са естествен 

източник на антиоксиданти и фибри. Един плод съдържа средно 6 грама влакна, които 

предствляват около 24 % от дневната нужда. Крушите не притежават високо количество 

натрий, но спомагат за поддържане на нивата на калий. 

            Крушата съдържа много полезни вещества, които обуславят многобройните и ползи 

за здравето. Тя притежава редица лечебни свойства и се прилага при широк спектър от 

заболявания. Освен това от листата и се получава жълто багрило, което се използва за 

боядисване на тъкани. Употребява се и в дърводелството. От дървесината и се 
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произвеждат мебели. Плодовете намират приложение в хранително-вкусовата 

промишленост. 

Леска   

    
 

        Описание   Леска̀ или лѐшник (Corylus) е род покритосеменни растения от 

семейство Брезови (Betulaceae). Те са листопадни дървета и големи храсти, 

разпространени в умерения пояс на Северното полукълбо. 

          Леската представлява храст с височина 2-4 м. По-рядко може да се срещне и като 

дръвче до 8-9 м. Стъблото ѝ е с гладка пепелява кора, която е покрита с кафяви брадавички 

(лещанки). Листата са обратно яйцевидни, със сърцевидна основа, заострени на върха, 

неравномерно назъбени, отгоре светлозелени и рядко окосмени. Жилките от долната 

страна на листата са силно изпъкнали и гъсто окосмени.  

           Мъжките и женските цветове се развиват на едно и също растение. Мъжките 

цветове са събрани в дълги висящи съцветия тип реса, а женските са групирани по няколко 

заедно и са подобни на вегетативните пъпки. Плодовете са кръгли, със зелена плодна 

люспа (шапчица), с вкусна ядка — лешник. 

           Обикновената леска цъфти през февруари-март преди разлистването, а плодовете 

узряват през август. Дава изобилен плод всяка година. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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       Ядките на всички видове леска могат да се използват за храна от хората, но стопанско 

значение има само обикновеният лешник 

          Лешниците са добър източник на Витамин Е, който е силен антиоксидант и 

предотвратява сърдечносъдови заболявания и рак. Освен това лешниците съдържат 

много фолиева киселина, която помага за размножаването на клетките. 

       Леската достига между 3 и 5 метра височина и има тънък ствол. Тя е много гъсто 

покрита с листа, които имат кръгла, овална или сърцевидна форма. Леската не цъфти през 

пролетта. Тя расте от януари до април върху хумус, който е богат на калций и съдържа 

много влага. Затова най-добре вирее през прохладно и влажно лято. 

        Плодът на леската има предпазни прицветници, които впоследствие образуват твърди 

черупки. Когато лешникът узрее, черупката става жълто-оранжева. 

Беритба и сушене 

         Плодовете трябва да се берат в пълна зрелост, когато ядката се е втвърдила и се е 

натрупало по-голямо количество хранителни вещества — мазнини, белтъци, скорбяла и 

др. Недозрелите плодове са по-бедни на хранителни вещества и по-нетрайни — бързо 

плесенясват, стават горчиви и ядките им се спарушват. От един храст може да се получат 

3–5 кг. 

        Сушенето предотвратява спарването и плесенясването на плодовете. Сушат се на 

тънък пласт (5–6 см) и от време на време се разбъркват. В зависимост от времето сушенето 

трае 6–12 дни. Избягват се високите температури, за да се запазят хранителните вещества, 

вкусовите качества и ароматът на плодовете. 

       Използват се ядките, листата, кората, клоните и дървесината. 

       Лешниковите ядки имат голяма хранителна и биологична стойност благодарение на 

високото си съдържание на ненаситени мазнини, белтъци, нишесте и други въглехидрати. 

Те се използват от най-дълбока древност като храна и лекарство. Вкусовите им качества са 

много добри. Високите стойности на ценни минерални соли и на витамини от групата В 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%95
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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определят голямата биологична стойност на лешниците. Те се използват както за пряка 

консумация — сурови, печени, озахарени, осолени или млени, — така и за 

висококачествени сладкиши и бонбони. 

         Листата и кората упражняват съдосвиващо действие, поради което намират 

приложение при разширени вени, варикозни язви, тромбофлебит и малки кожни 

кръвоизливи. Отварата от листата се препоръчва за лечение на увеличена простата. 

         Използват се също и клоните, които са гъвкави и служат за изплитане на кошове, 

пчелни кошери тип "тръвни" и др. 

         Дървесината на леската е мека, затова се използва за дърворезба. 

 

  Мушмула                                    

 
     Описание   Мушмулата расте като храст или ниско дърво, което достига височина 

от 3 до 5 м. Образува плитка коренова система. Плодните пъпки са смесени, развиват 

първо къс летораст с листа и с цвят на върха. Мушмулата встъпва в плододаване на 3-ата 

или 4-ата година. Плододаването продължава до 25 - 30 години, а дървото живее до 35 

години. 

       Възрастните дървета дават 40 - 50 кг, а понякога и повече плодове. По големина и 

форма на плодовете мушмулите се делят на следните групи:. Обикновени, те са силно 

растящи и много родовити, имат средно едри плодове. 

       Едроплодни мушмули, силно растящи и родовити, с едри, сплеснати плодове. 

Чашечната ямичка е дълбока, а чашелистчетата са големи. 

       Мушмулите се берат след една или две слани. Мушмулата изисква умерен климат, 

вирее до 1100 м над морското равнище, предпочита по-хладни места с умерена 

температура и влага. 
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       Мушмулата понася обикновените застудявания през зимата при нашите климатични 

условия (- 20 градуса), а дърветата загиват при температура под -27 градуса. Пролетните 

мразове не повреждат цветовете, понеже те цъфтят късно. Понася засенчване и може да се 

засажда като междинна култура във високостъблените любителски градини. 

 

      Мушмулата вирее почти на всички почви, с изключение на много бедните и сухите или 

пък с излишък на влага. Предпочита богати и варови почви. Засаждането е също като при 

другите овощни видове. Разстоянието на засаждане е 3х4 метра. Формира се като свободно 

растяща или подобрена етажна корона, с височина на стъблото 50-60 см. 

      При отглеждането на мушмулата на дюлова подложка трябва да се извършат няколко 

поливки през годината. Наторяването влияе добре върху добивите,едрината на плодовете и 

развитието на дръвчетата.  

     През първите 2-3 години не се извършват резитби, но при встъпването и в пълно 

плододаване някой клони застаряват и е необходима резитба за просветляване.  

     Болести са загиването на завръзите, а неприятели - бяла овощна пеперуда и листни 

въшки. 

      Мушмулите са богати на скорбяла, фибри, пектин и органични киселини. Съдържат 

голямо количество витамини – А, С и от групата В, минерали – калий, калций, магнезий, 

фосфор, желязо, натрий. Мушмулите се консумират пресни или се използват за приготвяне 

на мармалади, мусове или желе. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

Обикновен орех 
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     Описание: Орехът достига височина 20–40 m и диаметър на короната до 20 m. Има 

право стъбло и гъста и широка неправилна корона. Орехът е едроразмерно дърво ядрови 

вид; ядрото е тъмнокафяво до червено-кафяво, има фина структура и светлосива 

кафеникава беловина. Мъжките цветове са дребни, зелени и събрани в увиснали реси, 

разположени върху едногодишни леторасли. Женските цветове са единични или събрани 

по няколко в групи, разположени по върховете на летораслите. Цъфти в края на април и 

началото на май. Плодът на ореха е ценокарпна костилка. 

       Приложение:Орехът се използва като дървен материал. Притежава добри якостни свойства, 

не се измята, не набъбва и не засъхва много. Обработва се гладко и добре се лакира. 

 

Орехова ядка 

        Ореховите ядки са богати на белтъчини, мазнини, железни, фосфорни, магнезиеви и 

други минерални соли, на витамини от В-група и цяла гама от микроелементи. Зелените 

орехчета са богати на витамин С. От тях се приготвя спиртна настойка, която се приема 

при възпалителни процеси в устната кухина. Могат да се използват и за орехов ликьор или 

сладко. Орехите присъстват в редица рецепти: за таратор, кьопоолу, разбит хайвер, за 

пълнежа на традиционно приготвяния за Никулден шаран и др. Много често се използват в 

сладкарството. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D1%8C%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8C%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Walnut03.jpg
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       Лечебни свойства :Ореховите ядки са много калорични, но това в никакъв случай не 

значи, че трябва да се избягват от хора с наднормено тегло - суровите ядки на ореха 

съдържат моно- и полиненаситени масни киселини, които са много полезни при 

подходящо хранене и помагат в борбата с вредния холестерол (като те самите на съдържат 

такъв) и са идеални при необходимост от енергия за възстановяване след дълго 

боледуване, стрес и умствена преумора.  

     Орехите подсилват организма и се препоръчват при болни от анемия и туберкулоза. 

Пресните или сушени орехи често дразнят лигавицата на устата и езика, но печените нямат 

тези признаци. Въпреки това, желателно е да се избягват не само печени орехи, но и други 

термично обработени ядки, защото изпичането им води до нарушаване на въглеродните 

(С) връзки в ненаситените им мастни киселини, като ги прави наситени (в пъти по-вредни 

за здравето, за разлика от ненаситените, които са полезни). 

 

Данните са взети от фермер бг. 

 

    Праскова 

 

                     

       Описание:Праскова (Prunus persica) представлява малко, ниско овощно дърво. 

Принадлежи към семейство Розоцветни (Rosaceae). Тя е изключително популярно 

растение и любим плод на малки и големи. Отглежда се както в частни градини, така и в 

големи насаждения с търговска цел. В световен мащаб са известни повече от 5000 вида 

праскови. Прасковеното дърво живее от 8-15 до 15-20 години в зависимост от сорта 

праскова. 

          Прасковата се развива на височина от 3,5-4 до 10 (понякога) метра и диаметър на 

ствола около 20 см. Младите клони имат зелено или червеникаво оцветяване на кората, а 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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старите, както и ствола на дървото са червено-кафеви. Листата имат ланцетовидно-

копиевидна до продълговато-елипсовидна форма, остър връх и къса дръжка. Дължината 

им е 7-16 см, а ширината 2-3 см. Оцветяването на листната маса варира от ярко светло 

зелен до доста по-тъмно зелен цвят. При този вид праскова листата прорастват на 

групички от по 3-4 на брой. 

 

            Дървото цъфти с едри розови цветове, разположени поединично или по двойки, 

последователно по протежението на клончетата. Големината им е от 2,5 до 3 см в 

диаметър. Разполагат с 5 венчелистчета. Цъфтежът им е на пролет през месец април. 

            Плодът е костилков и зрее от юли до август месец. Има уникален аромат, сладък 

вкус и умерена сочност. Големината му е около 7 см в диаметър, с кора покрита с фини 

власинки. Цветът му съответно се променя през целия период на растеж и зреене - от 

зелено, жълто, розово-червено до тъмно розово-червено с пурпурни отенъци. 

Оцветяването на прасковената обвивка е неравномерно. Месестата част на плода е има 

жълт цвят. 

          Костилката е голяма, червено-кафява на цвят, с овална форма и дължина от 1,3 до 2 

см. Има ширина повече от 1 см. Гнездото от месестата част на плода, в което се разполага 

костилката има червено оцветяване. Костилката съдържа една ядлива ядка. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

Слива             
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       Описание: Синя слива (Prunus domestica) представлява сравнително високо дърво с 

бели цветове и синьо-виолетови плодове. Принадлежи към семейство Розоцветни 

(Rosaceae). Растението е медоносно и широко приложимо в бита и кулинарните среди на 

много народи. Установено е, че количеството антиоксиданти, които се съдържат в 100 

грама боровинки, са равни на тези открити в един сливов плод. 

          Дървото достига на височина от 3 до 8 метра. Пролетта растението цъфти в бели 

цветове, като впоследствие се появява листната му маса. Зреенето на плодовете му се 

наблюдава в края на лятото и началото на есента. На всички ни е позната сферичната им 

форма и син цвят, покрити със синьо-сивкав прах. 

 

            

 

Лечебни свойства 

         Пресни, сушени, както и в компот, сините сливи имат разхлабващо действие. При 

лениви черва и запек са естествен лек. Могат да се дават на деца от всякаква възраст, но с 

мярка, защото не е изключено да причинят болки в стомаха и разстройство. Повишават 

апетита, спомагат за отделянето на стомашен сок, за образуването на кръвни телца, за 

изхвърлянето на излишната вода и соли. С две думи те са перфектното средство за 

пречистване и отслабване в едно.  

      Сливите подпомагат нормализирането на обмяната на веществата в организма. Сините 

сливи са отлична храна при хипертония и при проблеми с бъбреците. Те съдържат 

кумарини – вещества, които имат способността да предпазват кръвоносните съдове от 

образуване на тромбове. Кумарините лекуват тромбози и действат съдоразширяващо. 
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     Намаляват кръвното налягане и укрепват кръвоносната система и черния дроб.За 

добрия ефект върху сърдечната дейност спомагат и съдържащите се в сините сливи 

калиеви съединения, които имат диуретично действие. 

     Сушените сини сливи са изпитан лек срещу висока температура. А сред на певците и 

артистите, яденето им е от полза за гърлото. Смученето на сини сливи облекчава упорити 

кашлици, придружени с храчкоотделяне. Тонизират, подпомагат възстановяването на 

организма след физическа и психическа умора. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

Смокиня  

  
      Описание:Обикновената смокиня (Ficus carica) е дърво или  храст  Растението не е 

взискателно към условията на средата, издържа на горещини и бедни почви, което го 

прави лесно за отглеждане. 

         Израства до 3 – 10 m височина и има гладка сива кора. Листата на смокинята се 

сменят и са 12 – 25 cm дълги и 10 – 18 cm широки. Плодът, наричан също смокиня, е 3 – 

5 cm дълъг, на цвят зелен, когато е неузрял, и морав, когато е узрял. Мъзгата на ствола на 

дървото дразни човешката кожа. Пресните смокини съдържат: от 68 до 82% вода; от 0,18 

до 0,47% плодови киселини; 14 до 23,0% захари, от които – 13 до 21,0% монозахариди 

(глюкоза и фруктоза); пектин – от 1,3 до 2,5%; минерални вещества (окиси): калий – 303 

мг%, калций – 53 мг%, магнезий – 22 мг%, фосфор -36 мг%, сяра – 10 мг%, манган. 

           Сушените смокини са с променен състав: вода – от 21 до 26%; плодови киселини – 

от 0,38 до 0,58%; захари – от 48 до 60%, от които монозахариди – от 48 до 56,0%; пектин; 

белтъчини -3,6%; минерали – калий – 964 мг%, калций – 162 мг %, фосфор – 116 мг%, 

магнезий – 71 мг% и др. Те съдържат и много полезни витамини: В1,В2, РР, Е и 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
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значително количество оксалова киселина – 100 мг%.

 

               С богатото си съдържание на калий и захари смокинята е и добро лечебно 

средство при сърдечно-съдови заболявания, повишено кръвно налягане и отоци. Желязото 

и манганът в смокинята са полезни при анемия. 

             Смокинята действа и леко слабително, поради което се използва и против запек: 

сушени смокини, накиснати в дървено масло, които се ядат сутрин на гладно. 

Смокиновият храст най-често има 4 – 5 клона. След засаждане, в процеса на растеж, в 

основата на фиданките се образуват издънки. Излишните се махат през есента, оставят се 

2 – 3 броя.  

            Да се отглежда смокинята във вид на храст е удобно. Резитбата се прави на 2 пъти – 

през есента се махат клоните, които не могат да се покрият. През пролетта, след 

разкриването на храста, изгнилите се изрязват, тогава се извършва прореждане. Растението 

се повдига от земята, клоните се разпределят равномерно и се връзват на подпора. 

 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 

 

 

ЧЕРЕША 
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     Описание: Черешата е овощно дърво, принадлежащо към рода Сливи (Prunus), 

семейство Розови. Думата идва от латинското „Cerasum“. Черешата има костилков плод. 

Вирее при умерен климат . Цветовете образуват малки съцветия. Плодът е гладък и по 

него няма трапчинки. Черешовите дървета имат красиви цветове и понякога се отглеждат 

именно заради декоративната им стойност. 

       Черешата достига на височина до 12-32 м. Младите дървета показват силна апикална 

доминантност и симетрична конусовидна корона, с етажно разположени клони. Листата са 

удължено елипсовидни със заострен край, 7-14 см дълги и 4 -7 см широки. Цветовете са 

едри (2,5 -3,5 в диаметър) с пет чисто бели венчелистчета и са събрани по 2-6 в 

сенниковидни съцветия. 

 Плодовете са доста разнообразно оцветени - от 

тъмно червени до черно-червени, розови, кремавожълти, с размери около 1-2 см в 

диаметър. Костилката е полукълбеста, гладка с дължина 8-10 мм и широчина 7-10 мм. 

Разпространение на череша 

       Вирее в умерените ширини в северното полукълбо - Северна Америка, Европа и Азия. 

Смята се, че римляните са открили дървото с вкусните му плодове около 70 г. пр.н.е. 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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      Използваема част на череша : В медицината се използват плодовете, а в 

козметичната и мебелната индустрия се използват и цветовете, дървесината и плодовете 

      Лечебни свойства: Черешите са били ценени още от лекарите от Изток, като 

терапевтични средства. Съвременната медицина, чрез проучвания доказва лечебните им 

качества: 

      Богатите на витамини и минерали плодове активизират обмяната на организма, 

помагат при анемични състояния и действат укрепващо на организма. 

      Биологично активните вещества кумарин и оксикумарин нормализират съсирването на 

кръвта. 

       Плодовете и цветове на черешите се използват в козметичната индустрия. Плодовете 

са богати на витамин С, който подпомага производството на колаген и поддържа здравия 

вид на кожата и косата. 

       В домашни условия върху лицето може да се приложи маска от стрити череши. 

Благоприятства процесите на свиване на порите и избистряне на тена. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

Ябълка 

             

        Описание: Ябълката (Malus domestica) е дърво от рода Malus, принадлежащ към 

семейство Розови (Rosaceae), и е едно от най-широко култивираните дървета. . Ябълките 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Malus&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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са сред първите дървета, които са били култивирани от хората, а разнообразието от 

сортове достига до 7500 типа. Всеки сорт се отличава с различни размери, период на 

цъфтеж и характеристики на плода. 

       Ябълката е средно високо дърво, което в дивата природа може да достигне до 9 метра, 

а култивирано до около 5 метра височина. 

      Листата й са елипсовидни, с назъбени листни ръбове и тъмнозелено оцветяване. 

Долната им повърхност е покрита с лек мъх. 

       Цветчетата й преди разтваряне са оцветени в наситено розово, а в последствие се 

обагрят в бледорозово или бяло. Събрани са в класовидно съцветие. 

 

             Плодовете имат овална форма, червен, зелен или жълт цвят. Съдържат около пет 

семенни кухини, в които се разполагат семената на ябълката. В зависимост от сорта й 

ябълките съдържат различен брой семена. 

              Плододаването започва обикновено около 3-5 годишна възраст на дървото. 

Плодовете се развиват около 120-150 дни след цъфтежа, в зависимост от сорта ябълка. 

Най-късият период, за който това може да се случи е от 70 дни, а най-дългият от 180 дни. 

                                                                                                           

Грижи за ябълковите градини 

               Като силно култивирана култура ябълката е зависима от редица обработки в 

продължение на целия перид на развитие. Така например резитбата през различните етапи 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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на развитие са задължителни и трябва да се извършват при спазване на различни 

изисквания от началото на засаждането до етапа на застаряване. 

               Опрашването на ябълката се извършва основно от домашната пчела. 

Задължително е в близост да има пчелин. За градина от 10 декара са необходими 1-2 

пчелни семейства. Развитието на ябълката е силно зависимо от климата на мястото и тя 

може да се развива добре в умерения климатичен пояс между 35 и 50° северна ширина и 

25 и 50° южна ширина. 

          Ефекти върху здравето Още от времето на древен Вавилон има писмени данни, че 

ябълките са използвани като лечебно растение. Съвременните изследвания показват, че 

използването на ябълките за храна води до намаляване на опасността от ракови 

заболявания при хората. 

          Подобни са изследванията и при животни. Широкото разпространение на ябълките 

се дължи на ценните хранителни вещества в тях. Те имат богато съдържание на захари, 

органични киселини, минерални и дъбилни вещества, витамини, пектин, ензими и други. 

Общото количество на минерали като калий, калций, магнезий, желязо, фосфори и други е 

от 0,2 до 0,4 %.  

          Пектиновите вещества действат благоприятно при хранителни разстройства и срещу 

натрупването на холестерол в кръвоносните съдове. При свързването на пектина с 

холестерола, той се изхвърля от организма и по този начин се подобрява кръвното 

налягане. Пектинът поема натрупаните в стомаха хранителни токсини и помага за 

отстраняването им. Действа бактерицидно и успокоява лигавицата на стомаха.  

          Ябълките действат добре срещу натрупването на камъни в бъбреците и жлъчката, 

като предотвратяват образуването на оксалова киселина, а танинът спира образуването на 

пикочна киселина. Едно от предимствата на ябълките е възможността да бъдат 

съхранявани и консумирани през продължителен период от време, както и на големите 

разстояния от мястото на отглеждане на които се транспортират. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

    Капина 
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      Описание:Къпина (Rubus fruticosus) представлява храстовидно растение, известно 

още с името планучка и принадлежащо към семейство Розоцветни (Rosaceae). Тя е освен 

вкусна и хранителна, и медоносна билка. Известни са около 250 вида къпини. В 

продължение на от 12 до 15 години, може да се отглежда къпиновия храст с цел 

плододаване. 
       Къпината има стъбла, достигащи до 2 метра височина, покрити с бодли. Те са 

цилиндрични и с тъпи ръбчета, а понякога и голи без бодли или власинки по тях. Имат 

пълзящ или дъговидно-възходящ растеж. 

       Листата имат длановидна форма, нечифтоперести в повечето случаи, състоящи се от 3 

до 5 по-малки листенца с яйцевидна форма. Листните ръбове са назъбени. По долната 

повърхност на централната листна вена се има малки зъбчета. Горната листна повърхност 

е гола, а по долната се установяват бели власинки. 

      Цветчетата са бели или розови, състоящи се от 5 венчелистчета и 5 чашелистчета, 

много плодници и тичинки. Събрани са в два вида съцветия - метлица и грозд. Цъфти от 

май до октомври. 

    Плодът на къпината е сборен. Всяко едно малко плодче от него съдържа дребни 

костилчици. В узрял вид има черен или синьо-черен цвят и месеста консистенция. Лесно 

се отделя от плодното легло. 

      В народната медицина къпината се използва още при кръвохрачене, разширени вени 

(бани с извлек от корени), диабет, воднянка. Под формата на отвара от листа се използва за 

гаргара при зъбобол, възпалено гърло и венци. Сокът от къпина помага при колит, 

бронхит, грип, диария, дори при някои гинекологични неразположения. Чаят от листа 

действа благотворно при състояние на невроза. 
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Данните са взети от фермер бг. 

Касис 

      

         Описание:Касис (Ribes nigrum) e храстовидно растение от семейство Касисови 

(Grossulariaceae). Нарича се още черно френско грозде или само френско грозде 
         Растението представлява средно голям храст, като расте до 1,5 метра височина. 

Листата са прости, с дължина и широчина от 3 до 5 см и назъбени ръбове. Всички части на 

растението са силно ароматни 

       Цветовете са събрани в съцветия до 8 см дълги, съдържащи десет до двадесет 

зеленикави цвята, всяко голямо около 8 мм в диаметър. 

       Растението ражда ядливи плодове, с тъмнолилава до черна гланцирана обвивка. 

Достига големина до 1 см в диаметър, като съдържат в пулпата си няколко семена 

      Касисът е събрал в себе си почти всички витамини и минерали. Той има слава на 

суперхрана. От този плод се приготвят сокове, сиропи, компоти, вино, желета, конфитюри, 

сладолед. Листата на черното френско грозде са подходящи за подправяне на супи и 

приготвяне на тонизиращи чайове. В Русия се използват за подобряване на вкуса и цвета 

на водката. Във Великобритания този малък плод се употребява за направата на сайдер. 

Касисът се влага и в бирата Гинес. Листата на касиса се използват за консервиране на 

пресни зеленчуци. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

   Лоза 
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          Описание:Грозде (Vitis vinifera) предстaвлява многогодишно лиановидно 

растение. Принадлежи към семейство Лозови (Vitaceae). Желаната форма на културната 

лоза се постига с подходяща резитба. Друго нейно много популярно име е лоза. Създадени 

са множество гроздови сортове. Всички от познатите винени сортове принадлежат към 

вида Vitis vinifera 
       Лозата достига до 35 метра височина. Стъблото и клоните й са покрити от кора под 

формата на надлъжни ленти, които лесно се белят и отстраняват от тях. 

      Листата й са разположени по единично на сравнително дълги дръжки. Имат форма на 

длан, триделни с нарязани ръбове, дълги и широки от 5 до 20 см. 

      Съцветията на лозата са гроздовидни, разположени на средни по дължина дръжки, 

състоящи се от множество малки зеленикаво-бели цветчета. На тяхно място впоследствие 

се развиват плодовете грозде. 

     Плодовете на растението се състоят от множество зърна, събрани в грозд. Цветът на 

плода варира в широки граници в зависимост от сорта грозде - белезникаво-зелен, 

жълтеникав, розов, лилав, тъмно синьо-червен и други. Големината им е от 6 мм до 3 см. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

 Малина 
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   Описание: Малина (Rubus idaeus) представлява полухрастовидно, едногодишно или 

многогодишно растение, което принадлежи към семейство Розоцветни (Rosaceae). 

Известни са около 320 представителя на род Малина. 
           Малината има многогодишна коренова система. Стъблата й се развиват като 

едногодишни или многогодишни, като достигат височина до 2 метра. Покрити са с шипове 

оцветени в тъмно червено. 

           Цъфти в малки бели цветчета, събрани в гроздовидни съцветия по клончетата. 

Интересното е, че първо се разтварят най-високо разположените цветя, а после по-ниско 

стоящите и така до основата на храста. Малината цъфти в продължение на един месец, 

през май-юни. През това време е много добър източник на нектар и предпочитано 

медоносно растение. 

         Плодът й е сборен, състоящ се от много на брой малки червени плодчета. Във всяко 

едно плодче има ядлива, много фина семка. Когато и последното цветче прецъфти, на 

върха на растението започва зреенето на първите плодове. То се наблюдава през юли-

август месец. Вече узрели те имат различно оцветяване от бледо жълто, през нюанси на 

розовото и червеното, до тъмно червено. 

         Разпространение на малина :Тя вирее най-добре на богати на хумус и с по-лек 

механичен състав почви, каквито са алувиално-ливадните, делувиално-ливадните и 

ливадно-канелените. Подходящи са и черноземните, сиви горски и канелените горски 

почви, с техните разновидности, с пропусклив подорен хоризонт. 



Наръчник на биологичното разнообразие на село Макреш 

 

 Page 485 
Наръчникът е създаден в рамките на проект“Опознай и опази природата на село Макреш“, финансиран по 

договор № МК-ДБФ-45/15.05.2018г.  от Фондация „Глобални библиотеки - България”в рамките на 

Конкурс за проекти – 2018,  „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 
 

         Лечебни свойства и приложение на малина:спомага за нормалното функциониране 

на мускулите и нервите;укрепва костите и зъбите (високо съдържание на калциеви и 

фосфорни соли);утолява жаждата и подобрява храносмилането;противовъзпалително, 

антисептично, противовиремично, апетитовъзбуждащо, бактерицидно действие;предпазва 

черния дроб от вирусни и инфекциозни заболявания;повлиява стомашни болки, киселини в 

стомаха;ревматизъм и простуда;диетично хранене. 

         Пектинът в плода повлиява запек, а малинов сок и пресни малини - повръщане по 

време на бременност. Укрепват сърдечно-съдовата система. Малините са подходяща храна 

за диабетици и спортисти и хора, целящи понижаване на теглото си, поради ниският й 

гликемичен товар. 

Данните са взети от фермер бг. 

 

Ягода 

      

       Описание: Ягода (Fragaria ananassa) представлява многогодишно тревисто 

растение, което се класифицира към семейство Розоцветни (Rosaceae). Ражда 

изключително свеж и ароматен плод.  
         Ягодата е медоносно растение. Пчелите играят особено важна роля в опрашването й. 

Тя е любима храна на костенурките, и охлювите. 

        Ягодата прораства от дълбоко коренище и е силно разклонена. Образува трайни 

насаждения и се размножава посредством ластуни. Формира триделни листа, с изразено 

нарязан листен ръб и тъмнозелено оцветяване. Развиват се направо от коренището на 

дълга дръжка.  
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        Цъфти в бели цветове, състоящи се от пет венчелистчета, няколко тънки зелени 

чашелистчета, жълти плодници и тичинки. Плодът е известният ни на всички червена 

ягодка със зелена шапчица. 

        В народната медицина ягодата се използва при кашлица, рани, кожни болести, 

циреи, възпаления в областта на гърдите, венците, стомаха и червата, пикочния  мехур; 

чревни паразитози, отоци, ревматизъм, сърдечни заболявания, холера. 

Данните са взети от фермер бг. 
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