
  

Правила за поведение 

Когато изучаваме естествената среда и живота в нея, децата 

 и възрастните е необходимо да обсъдят и имат подходящо 

поведение. Съставянето на правила за поведение е полезно 

упражнение за класа преди да пристъпят към действия. 

По принцип не е приемливо да се откъсват или да се преместват диви

цветя от средата им. Затова растенията, избрани за проекта, са 

много често срещани. 

Информация за безопасност! 

Растенията, включени в албума, са проверени и не са отровни, 

но всяко растение може да предизвика алергична реакция на 

по-чувствителен организъм. По всяко време е необходимо 

наблюдение. Всички порязвания или рани трябва да са покрити 

с лепенки преди да започнете лова на растения 

Деца: 

• Не яжте части от растения, 

като горски плодове 

или семена 

• Не си лапайте пръстите 

– някои части от растенията 

може да са отровни 

• Винаги си измивайте ръцете 

след края на някоя дейност 

• Насекоми – особено пчели 

или оси – може да има 

около растенията 

• Никога не 

късайте дивите 

цветя, освен ако 

не са Ви 

казали, че 

може   



  

Къде могат да се намерят: 
Лепките могат да се открият, 
катерейки се по други 
Растения, в плетове, 
горски райони и 
храсталаци. 

Описание: 
Грапаво, вкопчващо се растение 
с листа, в кръгове около 
квадратното стебло. 

Има много бодилчета навсякъде 
по него, помагащи му да се закача . 

Galium aparine 

• 
Наименования: 

 Лепка, гергевка, 
торица свитата 

• 
Научно име:  

 Galium aparine 

• Време на цъфтеж: 
Юни до септември 

• Период на плододаване: 

 
Дава плодове между 
юли и ноември 

Събиране на 
лепки 

2 mm 

Семена на Лепка 

Разсад - лепка 
Лепки, израснали 
до пътека 

Лепка по време на  
Лепка, показваща  

„лепкави'бодили 
Покълване: Семенцето 
понякога може да поникне 
по-добре, ако е охладено и  
държано в контакт с  

влажна повърхност. 

Цветна кошничка на   
Лепка 

Разпръсване на семената: 
Пренасят се чрез  животни 

Забавни факти:  
Може да се изсуши и изпече, за да 
направите напитка – като            

кафе 

Ако се разхождате из  
околностите, може да се върнете 
със стъбла или плодове на лепки, 
залепнали за дрехите като велкро! 

Употреба

: Лепката може да 
се вари и  
яде като 
зеленчук. 



  

Къде може да се открие: 
Често се среща в 
пущинаци, около 
 пътища, близо до морета,  

реки и потоци 
 

Описание: 
Цветовете са подобни на 
глухарчета, но растението има 
малки люспести листа  
около лилаво стъбло. Големи 
сърцевидни листа се показват, 
след като приключи 
периодът на цъфтеж 

Tussilago farfara 

• Наименования: 
Подбел, марта 

• Научно име:  
Tussilago farfara 

• Време на цъфтеж: 
Февруари до априлl 

• Период на плододаване: 
Дава плодове между  
април и юни 

1 mm 

Семе на  
подбел 

Подбел - разсад Подбел в естествена среда 

Плодна кошничка на подбел 

Базални листа на подбел 
след цъфтеж и плододаване 

Разпръсване на семената: 
Разнасят се от вятъра (парашутчет) 

Покълване: Семената са 
лесни за посаждане и искат 
светлина за покълване. 
Посадете в саксия с пръст 
или компост отгоре 

Цъфтящите глави на  
подбела 

Семената на подбела се  
ползват като пълнеж 
за матраци. 

Плодната кошничка прилича 
на тази на глухарчето. 

Употреби: 
Подбелът са използва като 
подправка на храна. 

Забавни факти:  
Името  Tussilago означава 
’“спиращо кашлица“ 



  

Къде могат да се намерят: 
Това растение е навсякъде 
в България, най-често  
се намира в ливади, покрай 
пътища и пътеки 
 

Описание: 
Паричката е много къса, 
с плътно подредена група 
листа в основата и малки 
бели цветни кошнички  
с жълта среда. 

Bellis perennis 

• Наименования: 
Паричка, многогодишна 
маргаритка 

• Научно име:  
Bellis perennis 

• Време на цъфтеж: 
Март до октомври 

• Период на плододаване: 

 
Цветето дава 
плодове между 

юни и октомври 

Семе на паричка 

Разсад - паричка 
Пъпка на паричка 

Паричка, губеща цветове  
Плодна кошничкана паричка  

Разпръсване на семената: 

Разнасят се по много начини, чрез 
вятър, животни и дъждовни води. 
или просто сами падат 
от растението 

Покълване: Семенцето  
покълва лесно. Засадете в  
саксия с пръст или компост, 
покрийте семенцето с много 
тънък пласт почва: 2-5 мм 

 

Цъфтящи парички  
 

Забавни факти:  
Цветята се ползват да се правят 
венци. Един от най-дългите 
е бил 4 км и е направен в   
Австрия. 

Употреби: 
В миналото е използвано за  
лечение на натъртвания. Вече 
не се ползва с тази цел. 

mm 1 



  

Where it can be found: 
This plant is very 
common in waste ground, 
and is also found along the 
sides of roads, near the sea 
and by rivers and streams. 

Description: 
The flowers are similar to 
dandelions but the plant has 
small scaly leaves packed 
along purple stems. Big heart- 
shaped green leaves appear 
after the plant has finished 
flowering and fruiting. 

Tussilago farfara 

• Common names: 
Coltsfoot, coughwort 

• Scientific name:  
Tussilago farfara 

• Flowering season: 
February to April 

• Fruiting season: 
Likely to fruit between 
April and June 

1 mm 

Coltsfoot 
seed 

Coltsfoot seedling Coltsfoot plants in habitat 

Fruiting head of coltsfoot 

Basal leaves of coltsfoot 
after flowering and fruiting 

Seed dispersal: 
Carried by wind (parachute) 

Germination: This seed is 
easy to germinate and 
prefers light for germination. 
Sow in a pot of soil or 
compost on the surface. 

Flowering heads  
of coltsfoot 

Coltsfoot's silky seeds were 
once used as a stuffing for 
mattresses. 

The fruiting head looks like a 
dandelion ‘clock’. 

Uses: 
Coltsfoot has been used as a 
natural food flavouring. 

Fun facts:  
The name  Tussilago means 
‘stopping a cough’. 

Къде може да се открие: 
Глухарчето може да се открие 
навсякъде в БГ, най-често 
се открива в ливади, покрай 
пътища и пътеки. 
 

Описание: 
Жълтата, подобна на цвете 
структура се състои от много 
на брой малки цветчета. Всяко 
жълто венчелистче е цвете. 
Семенната главичка е като топка 

пълна със семенца, всяко от тях има 
парашутче. 

Taraxacumofficinale 

• Наименования: 
Глухарче, радика 
 

• Научно име:  
Taraxacum officinale 

• Време на цъфтеж: 
Март до октомври 

• Период на плододаване: 
Растението дава плодове 

между април и октомври 

 

mm 1 

Семе на  
глухарче 

Разсад на Глухарче Цветна пъпка на 

глухарче 

Неотворена цветна кошничка 
на глухарче 

Цветна кошничка на глухарче 
със семената и парашутчета 

Разпръсване на семената: 
Разнася ги вятърът (парашутчета) 

Покълване: Семената са 
лесни за разсаждане, 
предпочитат светлина. 

 
Посадете в саксия с пръст 
или компост отгоре 

Цвят на глухарче 

Забавни факти:  
Английското име dandelion 
идва от 'dent de lion' 
означаващо „лъвски зъб“, 
заради едро назъбените 
му листа. 

Употреби: 
Глухарчето се ползва за храна. 
Младите листа от глухарче 
могат да се готвят или да се  
правят на салата. Корените се 
смилат и изпичат за приготвяне 
на напитки 



  

Къде може да се открие: 
Черният бъз е широко 
разпространен. Открива се 
в гори, ливади и  
пущинаци. 

Описание: 
Растението е храст или дърво 
с гроздове от малки ароматни 
бели цветчета. След като 
прецъфти, тъмно лилави 
плодове увисват на големи 
гроздове. Листата са съставени 
от до 5 листенца. 

Sambucus nigra  

• Наименования: 
Черен бъз,свирчовина, 
драмбъз, селешник 

• Научно име:  
Sambucus nigra  

• Време на цъфтеж: 
Май до юли 

• Период на плододаване: 

 
Растението дава плодове 
между септември и 
октомври 

2 mm 

Семенце на бъз 

Разсад – черен бъз Цветни пъпки на бъз 

Цветове на бъз 
Плодове на бъз 

Разпръсване на семената: 

Разнасят се с животни (птици) 

Покълване: Семената са 
интересни за събиране,  
така че може да научите за 

употребите им. Много са трудни 
за обработка и покълване 

 

Бъз в естествена среда 

Забавни факти:  
Стъблата лесно могат да се 
издълбаят и да се премахне  
сърцевината. В миналото 
от кухите стъбла са  
правели свирки. 

Употреби

: От плодовете му се прави 
Вино, а от цветовете се прави 
ободрителна  напитка и 
шампанско. 



  

Къде може да се открие: 
лъжичината расте в 
плетове или покрай гори,  
храсталаци 
. 

Описание: 
Лъжичината е високо растение 
със сърцевидни листа и бели 
малки цветове с 4 венче- 
листчета. Мирише силно на  
чесън, когато се прекърши 

Alliaria petiolata 

• Наименования: 

 
Лъжичина, Чеснова 
трева 
 

• Научно име:  
Alliaria petiolata 

• Време на цъфтеж: 
Април до юли 

• Период на плододаване: 

 
Растението дава плодове 
между юни и ноември 
 

Семе на лъжичина 
 

Разсад - лъжичина Възрастна лъжичина 

Цветна и плодна  
кошничка на лъжичина 

Плодове на лъжичина  
 

Разпръсване на семената: 

Начинът на разпръсване е 
неизвестен или неуточнен 

Покълване: Семенцето   
трудно покълва, но може 
да покълне по-добре, ако е 
увито във влажна материя 
и се държи 2 или 3 месеца 
в хладилник. 
След това се слага в пръст 
или компост, като се покрива 
със съвсем тънък пласт  
отгоре. 

mm ). (2-5 

Цъфнала лъжичина в  
естествена среда 

Забавни факти:  
Семенцата се използват 
като емфие, за да ви карат 
да кихате! 

Гъсениците на Кардаминовата 
пеперуда обичат да ядат младите 
плодове на растението.  

Употреби: 
Когато се прекършат, листата 
миришат на чесън. Накълцани 
листа могат да се добавят в   
салати. 

1 mm 



  



  

Къде може да се открие: 
Слезът може да се открие 

в пущинаци, край пътища, 
синори и понякога 
в полетата. 

Описание: 
Растението е висок храст. 
Ярко розовите му цветове се 
се състоят от около 5 тесни 
тъмножилести венчелистчета. 
Листата по стъблото са като на 
бръшлян. Плодовете са кръгли 
и равни. 

Malva sylvestris 

• Наименования: 

 
Слез, камиляк, 
молоха, волово око 
 

• Научно име:  
Malva sylvestris 

• Време на цъфтеж: 
Юни до септември 

• Период на плододаване: 
Растението дава плодове 
между юли и октомври 
 

Семе на  
слез 

Разсад - Слез Цветна пъпка на слез 

Слезове в полето 

Плодна кошничка на слез 
в крайпътна среда 

Разпръсване на семената: 
Начинът за разпръсване 
не е изяснен още напълно 

Покълване: Семенцето 
се нуждае от помощ да покълне. 
Твърдата обвивка трябва да се 

убъде  Увреди, за да може семето 
да поеме вода.В природата 
това става, когато семената 
биват изядени от животни. В 
домашни условия може да се  
търкат с шкурка. После засадете 
в саксия с пръст или компост 
с тънък пласт почва отгоре 
(2-5 мм) 

 

Цветове и пъпки   
на слез 

Забавни факти:  
Почти всички наименования 
на растението от миналото  
са свързани с кръглата форма 
на плодовете му. 
 
 

Употреби: 
Младите филизи на слеза 
са правени на салата  
през епохата на Римската 

империя. 

1 mm 



  

Къде може да се открие: 
Дивият пелин е 

широко разпространено растение 
Расте в некултивирани 
местности, като пущинаци 
и покрай пътища. 

Описание: 
Дивият пелин е високо 
растение. Листата отдолу са  
с бели власинки, а отгоре са 

 
тъмнозелени, без власинки. 
Дългите шипове на  
цветовете не са много красиви. 
Малките цветчета може да са 
жълтеникаво-кафяви или 

лилави 

Artemisia vulgaris 

• Наименования: 
Див пелин, магарешки пелин 

• Научно име:  
Artemisia vulgaris 

• Време на цъфтеж: 
Юли до септември 

• Период на плододаване: 

 
Растението дава плодове 
между септември и  
началото на ноември 

Семе на пелин 

Разсад – Див пелин Пъпка на Див пелин 

Цветна кошничка на пелин 

Плодове на Див пелин 

Разпръсване на семената: 
Начинът за разпръсване 
не е изяснен още 

напълно 

Покълване: Семенцето 
покълва лесно, но предпочита 
да има светлина. Засадете в  
саксия с пръст или компост 
на повърхността. 

Разцъфнал пелин 
 

Забавни факти:  
Смятало се е, че пелинът 
има магични свойства, като 
предпазва пътниците от 
изтощение. Римляните го 
садели покрай пътища, за 
да го късат минаващите и за да го 
слагат в обувките си за облекчение 

Употреби: 
Дивият пелин е използван 
за овкусяване на напитки. 

mm 1 



  

Къде може да се открие: 
Теснолистият живовляк 
расте в пущинаци и  
добре отъпкани места, 
като пътеки и ливади. 

Описание: 
Листат са дълги и тесни, 
със силни жилки и покрити с 
меки власинки. Цветовете 

са  са бледо зеленикаво-жълти 
или бледокафяви и са събрани 
нагъсто, образувайки овална 
цветна кошничка.  

Наименования: 

 
Теснолист живовляк,баба 
борец, буковица 
 
 

Научно име:  
Plantago lanceolata 

Време на цъфтеж: 
Април до октомври 

Период на плододаване: 
Растението обикновено  
дава плодове между  
май и ноември 

Разпръсване на семената: 

Пренасят се от животни (полепват  
като прашинки) и от вятъра,  
защото са много малки 

Забавни факти:  
Живовлякът има над 60  
различни наименования! 

Употреби: 
Саксонците си го закачали 
на главите, за да лекуват 
главоболие, но вече не  
се ползва с тази цел! 



  

Къде може да се открие: 
Червената детелина расте 
в пасища, канавки и 
пущинаци. 

Описание: 
Растението расте ниско в  
тревата. Цветовете са розови 
или червеникаво лилави  
в малки кръгли кошнички.  
Листата са най-често са само 3 
и са белязани с белезникав 
полумесец. 

Trifolium pratense 

• Наименования: 
Червена детелина,  
ливадна детелина 

• Научно име:  
Trifolium pratense 

• Време на цъфтеж: 
Май до септември 

• Период на плододаване: 
Дава плодове между  
юни и октомври 

Семе на Червена детелина 

Разсад – Червена детелина 
Листа на детелина с  

характерните белези 

Цветните кошнички, някои  
стават плодни кошнички 

Плодове на детелина 

Разпръсване на семената: Пренасят се 
от животните или просто падат 
сами 

Покълване: Семенцата 
се нуждаят от помощ, за да покълнат.  
Твърдата семенна обвивка 
трябва да се пробие, за да  
поеме вода. В природата 
това става, когато семенцата 
са изядени. Изкуствено става, 
като се търкат с шкурка. 
След това се садят в саксия 
с пръст или компост, като 
семената се покриват 
с много тънък пласт от  
почва – 2 до 5 мм 

 

Цветовете на 
червената детелина 

Употреби: 
Ако детелината расте в 
полето, тя наторява почвата, 
правейки я по-добра за  
отглеждане на посеви, 
действа като тор 

Забавни факти:  
Вярва се, че откриването на 

рядката   четирилистна детелина 
ще донесе късмет. 

mm 1 



  

Къде може да се открие: 
Пришницата расте в  
пасища, пущинаци,   
в горски открити 
пространства 

Описание: 
Растението е покрито с  
власинки. Цветовете са ли- 
лави и нагъсто, образувайки 
квадратни кошнички. Листата 
са към стъблото овални и в 
срещуположни двойки. 

Prunella vulgaris 

• Наименования: 

 
Пришница, хайдушка трева 
усойче, черноглавка 

• Научно име:  
Prunella vulgaris 

• Време на цъфтеж: 
Юни до октомври 

• Период на плододаване: 

 
Растението дава плодове 
между юни и  
ноември 

Семе на пришница 

Разсад - Пришница Пъпка на Пришница 

Възрастна пришница  
в естествена среда 

Плодна кошничка на пришница 

Разпръсване на семената: 

Начинът за разпръсване 
не е изяснен още  

Покълване: Семенцата 
поникват лесно и се нуждаят 
от светлина.Засадете в саксия 
с пръст или компост отгоре 

 

Цветове на пришница 

Забавни факти:  
Листат на пришницата могат 
да се ядат на салата, въпреки 
че са малко горчиви. 

Пришницата е свързвана с мента. 

Употреби: 
В миналото се е смятало, 
че растението лекува 
заболявания и наранявания 
и е ползвано за лечение на   
рани.  
Днес не се ползва за това. 

mm 1 



  

Къде може да се открие: 
Расте навсякъде,  
около пътища, пътеки,  
пущинаци и т.н.  
 

Описание: 
Овч. торбичка е малко  
растение със стреловидни 
листа върху стъблото, с малки 
групички листа близо до  
основата, цветовете са 
гроздовидни и бели, плодовете 
са сърцевидни. 

Capsella 

bursa-pastoris 

Наименования: 
Овчарска торбичка, гъшарка 
бабини гниди, старчец 
 

Научно име:  
Capsella bursa-pastoris 

Време на цъфтеж: 
Целогодишно 

Период на плододаване: 
Дава плодове между 
май и октомври 

Семе на Овч. торбичка 

Разсад – Овч. торбичка 
Овчарска торбичка, 

растяща покрай път 

Овчарска торбичка с  
с цветове и плодове 

Плодове на  Овч. торбичка 

Разпръсване на семената: 

Изядени и повърнати   
от животни 

Покълване: Семенцето е  
трудно да покълне, но става 

материя и се охлажда в 
хладилник 2-3 месеца. После 
засадете в саксия с пръст  
или компост, семенцата да са 
покрити с много тънък 
пласт почва от 2 до 5 мм 

 

Цветна кошничка на  
Овчарска торбичка 

Забавни факти:  
Ако се поръси върху вода, 
където се размножават  
комари, семената помагат  
за намаляването им. 

Употреби: 

Овчарската торбичка 
се ползва за овкусяване на 

супа. 

mm 1 



  

Цветовете са във вид на 
реси – мъжки и женски 
 

Къде може да се открие: 
Дървото често расте в 
гори и на песъкливи 
пущинаци  

Описание: 
Бялата бреза е 
стройно 
дърво със 
сребриста 
кора. Листата 

са овални 
и насочени къв върха. 

Betula pendula 

• Наименования: 
Бяла бреза 

• Научно име:  
Betula pendula 

• Време на цъфтеж: 
Април до май 

• Период на плододаване: 
Растението 
образува плодове между 
август и септември 

1 mm 

Семе на бяла бреза 

Разсад – бяла бреза Млада бяла бреза 

Реси на бяла бреза 
Плодове на бяла бреза 

Разпръсване на семената: Пренасят се 
 чрез вятъра, и вероятно 
също и чрез животни 

Покълване: Семенцето 
покълва лесно и предпочита 
по-топли места. Засадете в 
саксия с пръст или компост 
, покрийте семенцето с 
много тънък пласт почва 

(2-5мм). 

Възрастна бяла бреза 

Метли – същите, които имат 
вещиците в приказките. 

В миналото, мъзгата от бреза 
се е правела на бира, 
овкусена с мед, карамфил и 
лимон. От нея все още се  
прави вино. 

Употреби: 
Бялата бреза има атрактивен 
вид и често може да се види  
в градини и паркове. 

Забавни факти:  
От клоните често се 
правят метли 



  

Къде можете да се открие: 
Расте в ливади, покрай 
пътища, синори и 
пущинаци. 

Описание: 
Листата са копие- или стрело- 
видни и обгръщат стъблото. 
Цветовете са кръгли и малки. 

На цвят са от червеникави до 
зеленикаво кафяви 
и растат на гроздове около 
разклонени шипове. 

Rumex acetosa 

• Наименования: 
Киселец, Кислек 
 

• Научно име:  
Rumex acetosa 

• Време на цъфтеж: 
Май до юли 

• Период на плододаване: 

 
Растението дава  
плодове между юни  
и август 

Семе на киселец 

Разсад на киселец Пъпка на к иселец 

Цветове на киселец 
Плодна кошничка на киселец 

Разпръсване на семената: 

Чрез вятъра (имат крилца) 

Покълване: Семенцето  
покълва лесно и  предпочита 
светлината. 
Засадете в саксия с пръст  
или компост отгоре. 

Възрастен киселец  
в естествена среда 

Забавни факти:  
Името  Rumex идва от 
латински и означава да 
„смуча“ (rumo) –  римляните 
смучели листата, за да  
утолят жаждата си. 

Употреба: 
Листата може да се ядат 
на салата и да се овкусяват 

сосове и супи. 

Сокът на растението се  
ползва за премахване на 
петна от мастило. 

mm 1 



  



  

Къде може да се открие: 
Плюскавичето расте 
покрай полета и пътища,  
брегове и пущинаци 
 

Описание: 
Листата са по двойки, 
копиевидни – с власинки,  
стъблото също е с власинки. 
Цветовете са бели с 5 
венчелистчета, които са 
дълбоко разделени. 

Silene latifolia  
( 

) 
Старо наименование Silene alba 

Наименования: 
Разпростряно плюскавиче,  
 
 
. 

Научно име:  
Silene latifolia 

Време на цъфтеж: 
Май до октомври 

Период на плододаване: 
Прави плодове 
между май и октомври 
 

Семе на плюскавиче 

Разсад на плюскавиче 
Цветове и  пъпки на  

плюскавиче 

Плюскавичев естествена  
среда 

плодна кошничка на плюскавиче 

Разпръсване на семената: 
Пренасят се от вятъра или сами падат 

Покълване: Семенцето 
покълва лесно. Засадете в  
саксия с пръст или компост 
и покрийте семенцето с  
много тънък пласт почва 

mm  2-5 мм 

Цветове на  
плюскавиче 

Забавни факти:  
Растението мирише и през 
нощта, защото не се затваря 
като други диви цветя, 
а остава отворено и на тъмно 
Миризмата привлича  
нощни пеперуди, които опрашват 
цветята. 

Употреби: 
Корените са се ползвали  
за направата на сапун 
за пране. 

mm 1 



  



 

Къде може да се открие: 
Равнецът расте в ливади, 
на могили, покрай гори 
и пътища, пущинаци 
и тревни площи. 
 
 

Описание: 
Равнецът е високо растение с  
перести листа. Плоските 
бели или розови цветове 
са отгоре и са съставени от 
множество малки цветчета, 
групирани заедно. 

Achillea millefolium 

Наименования: 
Бял равнец, бяла китка, 
ринчец, мъжка билка 
 

Научно име:  
Achillea millefolium 

Време на цъфтеж: 
Юни до ноември 

Период на плододаване: 
Дава плодове между 
юли и ноември 

Семе на 
равнец 

Разсад на равнец 
Млад равнец , 

показващ листа 

Множеството цветове  
на равнец 

Плодна кошничка на равнец 

Разпръсване на семената: 
Пренасят се чрез вятъра 

Покълване: Семенцето 
покълва лесно. Засадете в 
саксия с пръст или компост, 
покрийте семенцето с много 
тънък слой почва – 2-5 мм 

mm ). (2-5 

Пъпки на млад 
равнец 

Забавни факти:  
Латинското  millefolium 
означава ‘хиляди листа – 
описвайки многото части на 
перестите листа. 

Употреби: 
Младите растения се ядат 
като спанак. Ако е засаден до  
посеви, равнецът гони надалеч 
вредните насекоми. 

mm 1 


