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І. Алея на земноводните – обща концепция
Интерпретационната инфраструктура играе важна роля както за повишаване на
информираността на посетителите, така и за ангажирането им с опазването на всяка
защитена територия. На територията на Природен парк „Витоша” вече има изградени
редица инфраструктурни елементи, свързани с природната интерпретация. Това са
места, където посетителите могат да научат на достъпен език и по забавен начин
интересни факти за защитената територия и за някои от срещащите се тук растения и
животни. В парка са изградени един посетителски информационен център, един детски
екологичен стационар, три музея и пет специализирани интерпретативни алеи. Всички
те създават предпоставки за популяризиране на ПП „Витоша” и за повишаване
съпричастността на посетителите към опазването на природата. Въпреки че в парка
вече има голям обем интерпретационна инфраструктура, все още няма специализиран
обект, където може по подходящ начин да се представя информация за земноводните, а
това е една от най-интересните групи животни.
Изграждането на специализирана интерпретативна „Алея на земноводните” е още една
стъпка в посока обогатяване преживяванията на посетителите на парковата територия.
Основна цел
С изграждането на Алеята на земноводните се цели земноводните да бъдат представени
по забавен начин и на достъпен език. Това ще обогати преживяванията и ще повиши
информираността на посетителите на ПП „Витоша”.
Основни послания
 В света на земноводните е интересно.
 Земноводните са чудни създания.
 Земноводните са уязвими организми и съдбата им е в нашите ръце.
Компоненти на алеята
Изградената алея ще се състои от заравнена повърхност за ходене (пътека), 6 броя
табла, от които 3 броя интертерактивни и 3 броя информационни, дървен макет на
дъждовник и дървена платформа, която ще е разположена над водата в малко
изкуствено езеро.
Табла. Таблата и информацията поместена в тях са така подбрани, че да представят
възможно най-пълно и интересно земноводните, обитаващи ПП „Витоша”.
Информационните табла имат за цел да предоставят информация за посетителите.
Текстовете са онагледени със снимков материал. Интерактивните табла също целят
предаване на информация, но основният подход при тях е предаване на информацията
чрез забавление и с прякото участие на посетителя. Този тип табла винаги имат
подвижни компоненти, които предполагат задвижването им от посетителите.
Текстовете не са обемисти за сметка на преобладаващия визуален материал.
Количеството информация, което се предава посредством интерпретативните табла е
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много по-малко в сравнение с информационните, но достига до аудиторията по позапомнящ се начин.
Първото табло, разположено в началото на алеята, е озаглавено „Земноводните –
удивителни създания”. То дава на посетителя обща информация за земноводните
животни. Целта на таблото е да въведе темата за земноводните и да привлече
вниманието на посетителя. Второто табло е интерактивно и се нарича „Среда за
живот”. То съдържа допълнителна информация за двете различни среди, които
земноводните обитават – сушата и водата. Информацията и визуалният материал на
таблото са така разположени, че посетителите да могат ясно да разграничат различните
приспособления, които помагат на земноводните животни да обитават две различни
среди. Така се надгражда информацията от първото табло и се представят още
любопитни факти. Следващото табло е интерактивно и е озаглавено „Жизнен цикъл
при земноводните”. С минимален обем текст, във формата а въртящ се кръг, то
представя на посетителите едно от най-удивителните превръщания в животинския
свят – метарморфозата при жабите. Четвъртото табло е информационно и е наречено
„Тритони – какво е това?”. Тук са описани едни от по-слабо познатите обитатели на
парка – представителите на семейство Тритони. За бъде допълнена информацията за
опашатите земноводни, край таблото е поставен макет на дъждовник. Предпоследното
табло също е информационно и дава информация за най-голямата група земноводни у
нас, а именно – безопашатите. Алеята завършва с интерактивно табло с формата на
цилиндричен пъзел, което е озаглавено „Познай жабата” и дава възможност на
посетителите сами да се опитат да разпознаят пет вида жаби, срещащи се на Витоша и
да сглобят пъзела.
Платформа над водата. Представлява дървена скара, здраво закрепена за дъното на
водоема. Тя позволява лесен достъп до водата, където посетителите могат да се
докоснат до тази жизненоважна за земноводните среда. Платформата ще осигури и
възможност за вземане на водни проби за измерване на температурата и pH на водата,
което ще покаже какви са екологичните изисквания на земноводните към водната среда
и ще обогати преживяванията на посетителите.
Пътека. Това е свързващият елемент, който обединява всички табла и езерото.
Препоръчително е алеята (пътеката) да е с минимална широчина 1,20 м. Това ще
осигури комфортното придвижване на посетителите, особено на групите. Повърхността
на алеята може да е застлана с дървесни стърготини, а отстрани да е ограничена с
ритловици.
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„Алея на земноводните“, ПП „Витоша”
Ситуационна схема

Интерактивно табло 3
Познай жабата

Информационно
табло 3

Информационно
табло 2

Интерактивно табло 2
Жизнен цикъл

Интерактивно табло 1
Среда за живот

Информационно
табло 1

ЛЕГЕНДА
Информационно табло
Интерактивно табло
Платформа над водата
Макет на дъждовник
Алея (приблизителна дължина 150 метра,
широчина 1.2 метра)

7

Интерактивно табло 1 „Среда за живот”

40 см

панти

25 см

54 см

48 см
120 см

99 см
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Интерактивно табло 1 „Среда за живот”

9

Интерактивно табло 2 „Жизнен цикъл при земноводните”

40 см

100 см

200 см

80 см

100 см

Дръжки за въртене

Два диска поставени един върху
друг, като горния се върти, така
че разкрива само една четвърт от
долния, който е статичен.
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Интерактивно табло 2 „Жизнен цикъл при земноводните”
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Интерактивно табло 3 „Познай жабата”

40 см

140 см
103 см

60 см

90 см

Всяка част от цилиндъра се
върти самостоятелно.
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Интерактивно табло 3 „Познай жабата”

13

Информационно табло

40 см

20 см
54 см

120 см

99 см
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Информационно табло 1

Информационно табло 2
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Информационно табло 3
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ІІ. Обща характеристика на земноводните в ПП „Витоша”
На територията на ПП „Витоша” са установени 11 вида земноводни (4 вида от разред
Опашати и 7 вида от разред Безопашати). Видовете земноводни, които се срещат на
Витоша, съставляват 58% от общия брой видове в страната.
Таблица 1. Списък на земноводните на Витоша
Разред Опашати земноводни (Caudata)
Семейство Саламандри (Salamandridae)
Дъждовник Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
Южен гребенест тритон Triturus karelinii (Strauch, 1870)
Обикновен тритон Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Алпийски тритон Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)
Разред Безопашати земноводни (Anura)
Семейство Бумки (Bombinatoridae)
Жълтокоремна бумка Bombina variegata (Linnaeus, 1758)
Семейство Крастави жаби (Bufonidae)
Кафява крастава жаба Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Зелена крастава жаба Epidalea viridis (Laurenti, 1768)
Семейство Дървесници (Hylidae)
Дървесница Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
Семейство Водни жаби (Ranidae)
Горска дългокрака жаба Rana dalmatina Fitzinger in: Bonaparte, 1838
Планинска жаба Rana temporaria Linnaeus, 1758
Голяма водна жаба Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
Разпространение и относителна численост на отделните видове
земноводни
Като многочислени видове за Витоша в плана за управление на защитената територия
(2005 г.) са посочени Salamandra salamandra, Rana temporaria и Pelophylax ridibundus (в
подножието на планината), а като редки (стенотопни) – Triturus karelinii и Epidalea
viridis. По-долу са представени актуализирани към 2008 г. данни за находищата на
отделните видове и кратка характеристика на разпространението им.
Дъждовник (Salamandra salamandra). Широко разпространен в северния дял на
планината до горната граница на гората.
Южен гребенест тритон (Triturus karelinii). Рядък вид за Витоша. Основният фактор,
ограничаващ разпространението му е малкият брой водоеми, подходящи за
размножаването му.
Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris). Рядък вид за Витоша. Основният фактор,
ограничаващ разпространението му е малкият брой водоеми, подходящи за
размножаването му.
Алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris). Рядък вид за Витоша. Изкуствено внесен в
ПП „Витоша“ през 2000 г.
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata). Среща се спорадично из цялата планина,
но е по-многобройна в южния дял.
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Кафява крастава жаба (Bufo bufo). Вероятно се среща повсеместно в широколистните
и смесените гори на северния и източния дял на планината. Броят на известните
находища е малък поради скрития начин на живот на този вид.
Зелена крастава жаба (Epidalea viridis). Най-редкият вид сред земноводните на
Витоша. Намирана е само в селата в подножието на планината. Известни са и два
екземпляра, уловени при х. „Алеко” през 1959 г., след което находището не е
потвърждавано.
Дървесница (Hyla arborea). Рядък вид за Витоша. Установена е само на няколко места,
главно в подножията на планината.
Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina). Среща се спорадично из цялата планина,
главно в широколистни и смесени гори. Числеността й е сравнително ниска.
Планинска жаба (Rana temporaria). Най-често срещаният вид от земноводните на
Витоша. Среща се из цялата планина, обикновено над 900 м н.в.
Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus). Среща се във всички водоеми в
подножието на планината и спорадично в границите на парка. В повечето находища (в
стоящи водоеми) е с висока численост.
Алпийският тритон на Витоша
За яснота тук е описана накратко историята на алпийския тритон на Витоша, тъй като е
повлияна от човешка намеса. В България видът е известен от Стара планина, Осогово,
Рила, Родопите и Средна гора. Веднага прави впечатление отсъствието на алпийския
тритон от Витоша и Пирин, където също би трябвало да се среща според типа на
разпространението му у нас. Обективна причина за отсъствието на вида от Витоша би
могла да бъде липсата на подходящи водоеми. Това, обаче, се отнася само за периода
на последните няколко столетия. В миналото в изворния район на реките Матница и
Струма е имало две езера, които са пресушени вследствие на човешка дейност
(рудодобив), вероятно през късното Средновековие. Твърде вероятно е алпийският
тритон да се е срещал в тези езера, но след пресушаването им постепенно да е изчезнал
поради загуба на подходящи места за размножаване. От друга страна в Средна гора и
Осогово също няма езера и за разлика от Витоша никога не е имало, а алпийският
тритон се размножава в локви и мочури, които имат повече или по-малко временен
характер. Необходими са допълнителни проучвания на мочурите по Витоша и особено
на тези от южната страна на Черни връх.
Една от причините за липсата на данни за алпийски тритон на Витоша може да бъде
недостатъчната проученост, а друга – несъвършенството на използваната досега
методика, която се е свеждала в миналото до пряко визуално търсене на тритони или
тралиране на дъното. От казаното дотук може да се заключи, че алпийският тритон
вероятно се е срещал и е възможно все още да се среща на Витоша.
Ето как през месец май 2000 г. група доброволци решават да направят опит за
реинтродукция (възстановяване) на I. alpestris на Витоша. За целта са уловени 40
екземпляра (20 мъжки и 20 женски) от водоемите над Ново село в Осоговската
планина, където видът е многочислен. Тритоните са пренесени и пуснати на Витоша в
два водоема: 1) съществуващо изкуствено езеро, югоизточно от х. „Алеко” (до пътеката
за с. Бистрица на 1700 м н.в.) – 20 екземпляра (по 10 от двата пола); 2) изградено през
1999 г. завиряване на малък поток до пътеката от х. „Есперанто” за Боянското езеро
(1450 м н.в.) – останалите 20 екземпляра. Първият водоем е посетен отново на
21.06.2006 г., когато се оказва, че вадата, която го пълни е пресъхнала и в езерото е
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останала само една плитка локва. Въпреки това в нея е уловен един женски екземпляр
със средни за вида размери. Един месец по-късно вадата е възстановена и езерото е
напълнено с вода. При направени проверки са установени съответно на 03.06.2008 г. –
един мъжки екземпляр, на 28.05.2009 г. – 5 мъжки и 1 женски екземпляра и на
31.05.2010 г. – 4 мъжки и 2 женски екземпляра. Намирането на тези индивиди доказва,
че видът успешно преживява в новото местообитание. Гореизложеното представлява
първият опит за реинтродукция на земноводни в България.
Природозащитен статус и основни заплахи за земноводните на
територията на ПП „Витоша“
Повечето видове витошки земноводни са защитени от Закона за биологичното
разнообразие и са включени в приложенията на различни международни конвенции (в
табл. 2 е даден статусът на видовете според българското и международно
законодателство). Въпреки това е необходимо предприемането на допълнителни мерки
за осигуряване на благоприятен природозащитен статус на популациите на Витоша.
Таблица 2. Природозащитен статус на земноводните на Витоша
Вид
ЗБР Дир Берн
Дъждовник (Salamandra salamandra)
3
3
Южен гребенест тритон (Triturus karelinii)
2, 4
2
Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris)
3
3
Алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris)
2, 3
3
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)
2, 3 2, 4
2
Кафява крастава жаба (Bufo bufo)
3
3
Зелена крастава жаба (Epidalea viridis)
3
4
2
Дървесница (Hyla arborea)
2, 3
4
2
Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina)
2
4
2
Планинска жаба (Rana temporaria)
2, 4
5
3
Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus)
4
5
3

ЧК
VU
-

IUCN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Легенда: ЗБР (Закон за биологичното разнообразие): номер на приложението; Дир (Директива 92/43 ЕИО): номер
на приложението; Берн (Бернска конвенция): номер на приложението; ЧК (Червена книга на България, 2008):
абревиатура на категорията; IUCN (Международен съюз за опазване на природата): абревиатура на категорията към
Червения списък.

През 2005 г. като най-значима заплаха за херпетофауната (земноводни и влечуги) на
Витоша е определена прякото унищожаване на някои видове от човека, както и
събирането им за отглеждане в терариуми, за лаборатории и др. Като потенциална
заплаха за някои местообитания са посочени водохващанията и последващата промяна
на хидроложкия режим на влажните зони.
Съгласно данните от теренно проучване, проведено през 2008 г. и теренните
наблюдения през последните 15-20 години може да се заключи, че най-голямата
заплаха за витошките земноводни е загубата, намаляването на броя или влошаването на
качеството на водоемите за размножаване (Наумов, 2008 г.).
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ІІІ. Флагови видове земноводни
Използването на флагови видове, които са представителни за дадена територия, е важен
подход при интерпретацията на фауната. Те трябва да са видове с важно
консервационно значение, които са лесно разпознаваеми от широката публика и
провокират интереса й. Подходящи за флагови видове са такива, които могат да станат
символи на определен район. Използването на флагови видове позволява на
интерпретатора да задържи вниманието на публиката за по-дълго време и да успее да
предаде основните послания.
За ПП „Витоша” вече са определени флагови видове животни в Общата
интерпретационна стратегия за фауната на територията на парка, изработена през
2011 г. В така споменатата стратегия, обаче, не са включени представителите на клас
Земноводни. Ето защо е важно да бъдат подбрани няколко емблематични вида и от тази
група животни. Въпреки че на Витоша се срещат малко на брой видове земноводни, те
могат да бъдат използвани като инструмент за привличане на вниманието на
посетителите в защитената територия, както и за предаване на запомнящи се послания.
Подходящи флагови видове земноводни за територията на ПП „Витоша” са посочените
по-долу два вида.
1. Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)
Значение на ПП „Витоша” за опазване на вида – жълтокоремната бумка се среща на
редица места на територията на природния парк. Макар и да не е място от
първостепенно значение за опазване на вида, планината предлага подходящи
местообитания в непосредствена близост до силно урбанизираното Софийско поле и по
този начин осигурява опазването на жълтокоремната бумка на локално ниво.
Заплахи
 загуба и влошаване на местообитания в резултат от човешката дейност –
пресушаване на водни басейни, коригиране на речни течения, замърсяване на
водите и др.
Интересни факти
 Жълтокоремната бумка е един от най-интересните за наблюдение видове
земноводни.
 Видът има любопитна стратегия за предпазване от хищници.
 Жълтокормната бумка е вид, определен като биоиндикатор за чистота на водата,
т.е. ако в даден водоем има бумки водата е чиста, ако те липсват има голяма
вероятност водата да е замърсена.
 Както при всички земноводни, развитието на бумката преминава през
метаморфоза, при която настъпват сериозни промени при превръщането на
ларвата във възрастен индивид.
Подходящи теми, методи и подходи за интерпретация
Жълтокормната бумка е подходящ обект за интерпретация пред всякакви групи
посетители в ПП „Витоша“. Когато се провежда представяне на вида пред дадена
аудитория на открито в парка е добре да се имат предвид следните препоръки:
 Представянето да се състои в близост до водоем. Препоръчително е да е в
близост до място, обитавано от вида;
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 Представянето да подчертае, различията между жълтокоремната бумка и
другите видове жаби, срещащи се у нас;
 Интерпретацията да съдържа любопитни факти за вида;
 Интерпретацията да подчертае ролята на бумката като биологичен индикатор за
чистотата на водата;
 Да се представи интересната защитна реакция на бумките;
 Да бъде обяснен възможно най-интерактивно процесът на метаморфоза при
жабите.
Ето и някои подходящи теми за интерпретация на жълтокоремната бумка:
 Гърмящата жаба – свързана със специфичния звук, който издават мъжките.
 Жаба гимнастик – свързана със защитната реакция при бумките.
 Внимание, жълто! – свързана с окраската на вида.
 Поглед през сърце – свързана с формата за зеницата при бумките.
2. Дъждовник (Salamandra salamandra)
Значение на ПП „Витоша” за опазване на вида – територията на ПП „Витоша” има
локално значение за опазването на популацията на вида.
Заплахи
 загуба и влошаване състоянието на местообитанията в резултат от човешката
дейност – пресушаване на водни басейни, коригиране на речни течения,
замърсяване на водите и др.
Интересни факти
 Най-емблематичният и широко известен вид сред опашатите земноводни в
България.
 Кожата на дъждовника е чувствителна към атмосферното замърсяване и там,
където замърсяването на въздуха е осезаемо дъждовници не се срещат.
Подходящи теми, методи и подходи за интерпретация
Дъждовникът е подходящ обект за интерпретация пред всякакви групи посетители в
ПП „Витоша“. Той може да бъде както забавен за малките, така и любопитен за
възрастните. Когато се провежда представяне на вида пред дадена аудитория на
открито в парка е добре да се имат предвид следните препоръки:
 Представянето да се състои в близост до водоем. Препоръчително е да е в
близост до място, обитавано от вида;
 Представянето да подчертае, различията между дъждовника и другите видове
опашати земноводни, срещащи се у нас;
 Интерпретацията да съдържа любопитни факти за вида;
 Интерпретацията да подчертае ролята на дъждовника като биологичен
индикатор за чист атмосферен въздух;
 Да бъде обяснен възможно най-интерактивно процесът на метаморфоза при
опашатите земноводни.
 Да бъде обяснен произходът на името на вида.
Примерни теми за интерпретация на дъждовника:
 Кой ходи по вода? – свързана с привързаността на вида към влагата;
 Бавно, но сигурно... – свързана със скоростта на придвижване и защитните
механизми, които му осигуряват сигурност.
 Потайният приятел на дъжда – свързана с потайния начин на живот на вида.
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Предисловие
С цел да се повиши информираността на посетителите в ПП „Витоша” за земноводните
и следвайки принципите на природната интерпретация са разработени 8 теми.
Интерпретационните теми са разделени по целеви групи. Обособяването на целевите
групи е извършено на възрастов принцип:
 деца от 4 до 6 години;
 деца от 7 до 10 години;
 деца от 10 до 15 години;
 посетители над 16 години.
Всяка тема се състои от няколко основни части. Това са: обща част, информационен
блок, насоки за интерпретатора и допълнителни препоръки. Общата част съдържа
обобщена информация за цялата тема. Тази част започва със заглавието на темата и
целевата група, за която темата е предназначена. Тук са посочени също и основното
послание, мястото на провеждане, ориентировъчната продължителност за
провеждането на темата, както и необходимите материали и екипировка. Целта на
общата част е да представи резюме на темата, така че интерпретаторът бързо и лесно да
се ориентира дали това е тема, която му е необходима за конкретен случай.
Продължителност за представяне на темата описва цялото необходимо време за
провеждане на интерпретацията, включително изнасяне на беседата, придвижването по
маршрута, провеждане на различните дейности и игри и време за почивка. Все пак
интерпретаторът трябва да има предвид, че това време е ориентировъчно и зависи
както от интереса, така и от физическите възможности на групата.
Информационният блок съдържа базова информация за биологията и екологията на
представените в темата животински видове или групи животни. Тази информация е
обща и би следвало да помогне на интерпретатора накратко да се запознае с видовете,
които ще представя. Основната цел на информационния блок е да подпомогне
интерпретатора, когато става въпрос за непознати или слабо познати за него видове
животни. Тази информация може да бъде достатъчна, когато конкретната тема се
представя пред децата в ранна възраст – децата от първите две целеви групи, обособени
в ръководството (деца от 4 до 6 години и деца от 7 до 10 години). Когато обаче дадена
тема се представя пред посетители с повече опит, знания и по-богата обща култура
информацията, съдържащата се в информационния блок е недостатъчна за пълноценно
провеждане на интерпретацията. За качествено представяне на темите пред целева
група деца от 10 до 15 години и особено пред посетители над 16 години е задължително
водачът да познава в детайли биологията и екологията на видовете, за които говори.
Препоръчително е водачът да се подготви предварително и с актуална информация,
свързана с темата. Желателно е да е подробно запознат със състоянието на популациите
на видовете, както на територията на ПП „Витоша”, така и в България и по света. За
посетителите е винаги интересно, ако интерпретаторът разкаже забавна или любопитна
история за конкретен вид, случила се на територията на парка в миналото. Частта
„Насоки за интерпретатора” дава конкретни напътствия за провеждането на
интерпретация по дадена тема пред конкретна целева група. Насоките за всички
разработени теми започват с посрещане на посетителите и завършват със заключение –
заключителни думи, които имат за цел да припомнят и затвърдят основното послание
на темата. Текстът в тази част от темите е разделен на няколко отделни части – пряка
реч, непряка реч и описание на игри или дейности. Пряката реч дава конкретни
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примери за точни реплики и подход към посетителите. Тя е представена като такава, за
да подчертае някои моменти от представянето. Използва подходящия речник, който
интерпретаторът употребява при конкретната целева група. Пряката реч е набор от
реплики, които могат директно да се използват от интерпретатора при представяне на
темата пред посетители. Допълнително, в някои теми пряката реч дава подходящи
подходи за конкретни ситуации – мотивация на посетителите, привличане на внимание,
предизвикване на съпричастие към проблематиката, провокиране на размисъл по
конкретни въпроси и други. Навсякъде в текста пряката реч е разграничена чрез стил на
шрифта „наклонен”.
Непряката реч, подобно на пряката, дава насоки на интерпретатора за провеждане на
представянето по дадена тема, без да предлага конкретни реплики. Решение на
интерпретатора е как да облече в думи тези насоки. Сам да избере подходящия речник
за публиката и информацията, които ще й представи.
Игрите във всяка тема са изведени като отделни текстови структури с цел да се улесни
разбирането и провеждането им. В описанието на всяка игра (дейност) са посочени
подходящият брой участници, ориентировъчното времетраене и необходимите
материали за провеждането й, ако има такива. В частта „Описание на играта” са дадени
указания и е описана точната последователност за провеждане на играта. След като
интерпретаторът се запознае с начина на провеждане играта, той трябва да е сигурен в
това, че може да я проведе на терен, когато представя темата пред посетителите. В
случай че интерпретаторът не е сигурен в това, задължително е да репетира
провеждането й преди представянето на темата пред посетителите. Игрите се
провеждат с две основни цели: 1) подчертаване на някоя от основните идеи в
представянето и 2) забавление на посетителите. Ако в процеса на провеждане на играта
или след няколкократното й провеждане с посетители в ПП „Витоша”, интерпретаторът
установи, че би могъл да внесе подобрения е препоръчително да го направи. Всяка тема
завършва с допълнителни препоръки. Тази част дава някои препоръки за по-добро
практическо провеждане на интерпретацията или посочва конкретни подходи за
представяне на дадени части от темата. Тук може да са посочени някои особености на
целевата група, мястото на провеждане и други, които биха улеснили интерпретатора и
подобрили представянето му. Темите за интерпретация, включени в настоящата
програма за интерпретация на земноводните, могат да бъдат използвани както като
конкретни указания за представянето им по Алеята на земноводните, така и като
ориентировъчни насоки за интерпретиране на информация за земноводните изобщо.
Много от темите предоставят възможност за използване само на отделна тяхна част при
интерпретация по същия или друг проблем, за същата или друга целева група и за
същото или друго място. Интерпретаторът е този, който може да прояви въображение и
да промени или комбинира теми или части от тях, така че да постигне по-добър ефект и
въздейства по-силно върху посетителите. Различните игри могат да бъдат използвани
при представянето на различни теми, когато са подходящи за подчертаване на някоя от
основните идеи в темата и за разбиранията и възприятията на конкретна аудитория.
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Тема: Колко интересни създания са жабите!

Целева група

Деца на възраст 4-6 години

Основно послание

Колко интересни създания са жабите!

Място на провеждане

Алея на земноводните, ПП „Витоша”

Препоръчително
време за провеждане

1 май – 15 септември

Продължителност

2 часа

Методи

Беседа по маршрут, игра, визуализация, ролева игра.

Необходими
материали

По 2 бр. снимки (рисунки) формат А4 на жаба дървесница,
планинска жаба, кафява краства жаба и голяма водна жаба;
чифт плавници; 2 комплекта за плажен тенис; 3 бр. балони.

Необходима
екипировка

Не е необходима специална екипировка.

i

Информационен блок

Обща информация за някои видове жаби, срещащи се на територията на
ПП „Витоша”
Кафявата крастава жаба (Bufo bufo) е най-едрата жаба в България. На дължина
достига 18 см, като женските са много по-едри от мъжките. Оцветена е в тъмнокафяво
до тъмнозелено и е покрита с характерните за рода Крастави жаби „брадавици”.
В България кафявата крастава жаба се среща в цялата страна с изключение на найвисоките части на планините. На Витоша се среща до около 1200 м н.в.
Храни се с дребни насекоми, червеи, паякообразни, охлюви. По-едрите екземпляри
могат да изядат и някои видове дребни змии, гущери и гризачи, които поглъщат живи.
Обикновено ловува през нощта и е най-активна при влажно време.
Живее на сушата, но в близост до водоемите, които използва за размножаване. Деня
прекарва скрита на влажно място в почвата или сред влажна шума, а нощем излиза да
ловува. Когато е нападната от хищник или обезпокоена, отделя от кожата си отровния и
неприятен на вкус секрет буфагин, който е достатъчно силен, за да спре повечето
неприятели, макар че някои хищници, например таралежите, са устойчиви към нея.
Планинската жаба (Rana temporaria) е средно голяма водна жаба, оцветена от зелено
до кафяво, а на дължина достига до 10 см, като женските са по-едри.
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В България се среща в планините при надморска височина от 800 до 2500 м. Видът е
разпространен само в по-високите планини у нас – Рила, Пирин, Родопите, Стара
планина, Витоша, Осогово, Същинска Средна гора, Голо бърдо, Лозенска планина и
Плана. На Витоша се среща в почти всички водоеми над 1000 м н.в. Плътността на
популацията е най-висока в района на резерват „Торфено бранище”.
Планинската жаба обитава всички влажни местности – мочурища, потоци, езера и
други и се храни главно с насекоми, по-рядко с червеи и охлюви, които лови най-често
на сушата с дългия си лепкав език. Зимата, обикновено, прекарва под водата.
Голямата водна жаба (Rana ridibunda) е най-едрата от семейството на водните жаби,
като женските достигат до 17 см дължина. Цветът на тялото е зелен, изпъстрен с тъмни
петна. Мъжките имат сиви резонаторни мехури в краищата на устата, с помощта на
които издават характерното „крякане”. Това е жабата, чието крякане най-често се чува
в близост до населените места. Тази жаба рядко се отдалечава от водата. По-голямата
част от денонощието прекарва на брега на водоема, където ловува. Среща се във
водоеми със стояща вода из цялата страна. Често е активна през цялото денонощие.
Голямата водна жаба прекарва зимата на дъното на водоемите. Може да живее до 12
години. Храни се главно с насекоми, но може да улавя и изяжда риби, дребни гризачи,
както и други жаби.
Жабата дървесница (Hyla arborea) е сред най-малките жаби в България като
дължината на тялото й достига едва около 5 см. Окраската на гърба обикновено е
тревисто зелена с две тъмни препаски отстрани на тялото. Пръстите завършват с
характерни прикрепителни дискове (вендузи), благодарение на които се прикрепя към
растителността. Често се катери по дървета и храсти и оттам произлиза и името й.
Активна е предимно привечер и през нощта. Квакането е характерно (наподобяващо
обаждане на патица) бързо и рязко, 3-6 пъти в секунда. Храни се с безгръбначни
животни (насекоми и паякообразни). Размножителният период е в периода март-май.
Женската снася от 200 до 1400 яйца на малки групички (3-60) и ги прикрепя към
водните растения. След 2-3 седмици се излюпват малките попови лъжички. След
метаморфозата малките жабки са дълги 1-2 см. Зимува на сушата сред корените на
дърветата и мъртвата горска постилка. Жабата дървесница се среща в цялата страна до
около 1300 м н.в., но тъй като не е много шумна и често скрита сред растителността е
трудна за наблюдение.

Указания за водача-интерпретатор
Стартова точка на маршрута: в началото на Алеята на земноводните, до
таблото „Земноводните – удивителни създания”
На това място, след като групата се събере изцяло, водачът привлича вниманието върху
себе си и се представя.
Здравейте! Казвам се ... и ще бъда вашият водач днес. Ще ви разкажа много
интересни неща за живота на жабите в планината. Ще научим как тези пъргави
скачачи успяват да оцелеят сред дивата природа. Ще разберем защо жабите живеят
и във водата, и на сушата. А сега, ако сте готови, нека всички заедно отидем до
първата ни спирка за днес, където ще започне нашето пътешествие в света на тези
интересни създания.
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Водачът завежда децата до първото табло по Алеята на земноводните. Събира групата
и застава с гръб към таблото, така че да не го закрива и да бъде с лице към децата. След
като децата се съберат, водачът им показва рисунката на голямата водна жаба (или
някоя друга жаба), разяснява им устройството на тялото при жабите. Разказва, че
жабите се придвижват на сушата на подскоци, благодарение на силните си задни крака,
а предните им служат за омекотяване на удара при приземяване.
Игра „Колко скачат жабите”
Препоръчителен брой участници: 5-6 деца
Времетраене: 5-10 минути
Необходими материали: няма
Описание на играта: водачът избира 5 или 6 деца, които ще се опитат да скочат
колкото се може по-далече, така че да бъдат добри скачачи като жабите. Водачът
предварително е избрал равно и безопасно за скачане място недалеч от Спирка 1 и с
помощта на пръчка начертава на земята линия, която обозначава мястото, откъдето ще
се скача. Всяко от избраните да участват в играта деца застават едно след друго на
линията и скачат от място колкото се може по-далече. Дължината на всеки детски скок
се отбелязва с пръчка, или с друг подръчен материал. Когато и последното дете
направи своя скок, водачът обяснява на децата колко е дължината на скока на жабата и
посочва докъде би скочила една жаба, ако беше с ръста на децата. Една голяма водна
жаба лесно може да скочи на разстояние 20 пъти по-голямо от дължината на тялото й.
Това означава, че ако едно дете с ръст 1 метър иска да скочи колкото жаба, то трябва да
скочи на разстояние от 10 метра! За да онагледи този пример, водачът отбелязва с една
по-голяма пръчка разстояние от приблизително 10 метра от стартовата линия.
Сега, деца, всички се убедихме колко добри в скачането са жабите. Никой човек не би
могъл да скочи толкова много, дори и най-добрият атлет. Но това не е случайно.
Жабите скачат толкова добре, тъй като това е начинът, по който се придвижват.
Затова и задните им крака са толкова дълги и силни. А ние, хората, се придвижваме с
ходене и можем да ходим доста по-бързо от жабите. Затова и краката ни са много
по-различни от тези на жабите.
А знаете ли, че тези силни и дълги крака служат на жабите не само на сушата?
Благодарение на тях те плуват много добре във водата.
Водачът отново показва рисунката на голямата водна жаба и обръща внимание на
децата на плавателните ципи между пръстите им, сравнява ги с плавници и обяснява
как благодарение на тях жабите загребват много повече вода, докато плуват и така се
придвижват по-успешно.
Вече знаете как ние, хората, сме измислили плавниците, с които се плува много полесно – просто сме видели как плуват жабите и понеже нямаме крака като техните,
сме измислили специални обувки – плавниците.
Водачът показва на децата чифт плавници и им дава възможност да забележат
приликите между плавниците и плавателните ципи при жабите.
След като разбрахте как жабите се придвижват, искате ли сега да ви разкажа как
улавят храната си? Но нека първо разберем с какво се хранят жабите. Най-често те
ядат насекоми. Ако ги нямаше жабите в природата, комарите, мухите и другите
насекоми биха станали толкова много, че ние, хората, нямаше да знаем как да се
справим с тях. Освен с насекоми, обаче, по-големите жаби могат да улавят и
изяждат и риби, дребни гризачи (мишки), както и други жаби.
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А знаете ли как жабите успяват да уловят насекомите, с които се хранят? При лова
те не използват силните си крака и не скачат, а употребяват едно друго оръжие,
което е тайно и е скрито с устата им… Това е дългият им и лепкав език. Езикът на
жабите е много дълъг и освен това може да се изстрелва от устата много бързо.
Така, когато забележат някое насекомо наблизо, жабите изчакват удобния момент и
без изобщо да движат тялото си само изстрелват езика, с който улавят своята
плячка. А успяват да я уловят, защото тя просто прилепва към езика им, който е
покрит с лепкаво вещество.
Водачът приканва децата да изиграят още една игра.
Игра „Лесно ли е да се храниш като жаба?”
Препоръчителен брой участници: 5-30 деца
Времетраене: 15-20 минути
Необходими материали: 2 комплекта за плажен тенис
Описание на играта: децата се разделят на два отбора с равен брой участници. Децата
от всеки отбор се нареждат в колона едно зад друго. Те са в ролята на „жаби”. Всяко
дете трябва да измине определено разстояние (10-15 м) като подскача с двата крака
едновременно, подобно на жаба. То носи у себе си хилка за плажен тенис, като с
помощта на залепваща й повърхност (подобно на езика на жабите) се опитва да улови
топката (насекомото). По едно дете от всеки отбор подава „насекомите” (топките за
плажен тенис) към гладните „жаби” (другите деца). Всички деца минават по своя ред и
се опитват да уловят „насекомите” като всяко дете има по един опит да улови летящата
топка. Отборът, който успее да улови повече насекоми, е победител.
След края на играта водачът пояснява на децата, че на жабите никак не им е лесно да
открият и уловят своята храна – насекомите. Но така е навсякъде в природата, нищо не
се постига лесно и без усилия.
Водачът приканва групата да се придвижи към следващата спирка по пътя им.
Спирка 1: на 3 минути от Стартовата точка, до интерактивното табло
„Среда за живот”
Водачът продължава представянето си с въвеждане на понятието „земноводни”.
Разяснява на децата с прости и ясни думи, кои животни са земноводни и защо се
наричат така. Обяснява, че думата „земноводни” включва в себе си двете необходими
за живота на тези организми среди – земята и водата.
Без наличието на вода жабите не биха могли да се размножават, т.е. не биха
съществували. Ако пък не живееха и на сушата, много от тях нямаше да могат да си
намират храна и укрития и пак нямаше как да съществуват. Водачът разказва, че някои
видове жаби живеят изцяло на сушата като се връщат във водата само за
размножаването. Такива са например кафявата крастава жаба и жабата дървесница.
Водачът показва на децата рисунката на жаба дървесница и разказва повече за вида.
За да живеят успешно на сушата, тези жаби са се приспособили към тази среда на
живот. Жабата дървесница, например, се е научила да се катери много добре по
дървета и храстите и точно затова се нарича дървесница. А успява да се катери така
добре благодарение на специалното устроените си пръсти. Пръстите на жабата
дървесница завършват с кръгли разширения, които действат като вендузи и се
прилепват към кората на дървото, по което се катерят. Те се прилепват по същия
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начин, както детските стрелички за пистолет-играчка прилепват към стъкло. Така
тази жаба успява да се изкачи по дърветата, където се храни и намира място да се
скрие.
По подобен начин водачът разказва за това как кафявата крастава жаба има крака и
пръсти, устроени за копаене и по този начин успява да си изкопае убежище в почвата.
А как успява да се отърве от своите врагове голямата водна жаба, за която вече си
говорихме? Я да видим кой пръв ще се сети? Тя нито се крие в почвата, нито пък
може да се катери по дърветата.Точно така тя скача много добре, нали вече се
опитвахме да скочим колкото нея.
Други жаби, като планинската например, могат да оцелеят при много ниски
температури. Планинските жаби преживяват тежката и дълга зима в планините на
дъното на водните басейни и така оцеляват.
Както вече разбрахме, жабите имат и някои специални приспособления, които им
помагат да живеят във водата. Такива са плавателните ципи между пръстите,
които им помагат да плуват по-добре. Не случайно очите и ноздрите при жабите са
разположени отгоре на главата, така че да могат да виждат и дишат, дори когато
цялото им тяло е потопено под водата.
Сега, след като научихме как жабите успяват да се справят с трудния живот в
дивата природа, ви предлагам да изиграем още една игра, за да проверим през какви
препятствия могат да преминат тези интересни създания.
Игра „Магическите способности на жабите”
Препоръчителен брой участници: 6-8 деца
Времетраене: 15-20 минути
Необходими материали: по 2 броя снимки (рисунки) формат А4 на жаба дървесница,
планинска жаба, кафява крастава жаба и голяма водна жаба
Описание на играта: за участие в играта се избират четен брой деца, но не повече от 8.
Децата се разделят на два отбора с еднаква численост. Представителите на всеки отбор
получават по 1 снимка (рисунка) формат А4 на жаба дървесница, планинска жаба,
кафява крастава жаба и голяма водна жаба. Децата от всеки отбор трябва да преминат
определен маршрут, като на някои места по трасето водачът ги спира и им обяснява, че
са се изправили пред препятствие и за да го преодолеят трябва да използват някое от
специалните приспособления на различните видове жаби, които носят със себе си. Това
става като вдигнат високо рисунката на жабата, която може да се справи с конкретното
препятствие. Например, ако водачът каже, че трябва да се изкачи високо дърво децата
трябва да вдигнат високо рисунката на жабата дървесница, тъй като тя се катери много
добре.
Препятствие
Вид жаба
Катерене по дърво
Жаба дървесница
Прескачане на препречил пътя дънер
Голяма водна жаба
Изкопаване на подземно укритие (или Кафява крастава жаба
тунел)
Преминаване през студена територия
Планинска жаба
След края на играта водачът разказва на децата, че освен изброените и използвани в
играта приспособления жабите имат и други такива, благодарение на които се справят с
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хищниците и неблагоприятните условия. Такива са отровните жлези при някои видове
(краставите жаби), отблъскващи неприятели. При оцеляването на жабите в дивата
природа съществена роля играе и окраската. Има жаби с камуфлажна окраска
(дървесница, планинска жаба и др.), а има и такива с предупредителна окраска
(бумките). Всички тези адаптации помагат на жабите да се справят със своите
неприятели.
След като приключи тази част от беседата си, водачът отново събира групата и всички
заедно се отправят към езерото в края на алеята.
Спирка 2: на 3 минути от Спирка 2, на брега на езерото в края на Алеята на
земноводните
Водачът спира на брега на езерото, недалеч от таблото-пъзел, представящо различни
видове жаби. След като всички се съберат той казва:
Сетих се какво още не сме си говорили за жабите! Ами, не сме споменали нищо за
техните песни. А всички знаем, че като се разпеят жабите, всички наоколо разбират
за тяхното присъствие, нали така?
Жабите са шумни певци, крякането на някои от тях е толкова силно, че се чува на
километри разстояние.
Водачът изважда и надува един балон пред децата. Завързва го, така че да не изпусне
въздуха и го вдига над главата си.
Деца, знаете ли, че този балон има общо с песните на жабите? За да могат да пеят
така силно, някои жаби имат нещо подобно на балон от долната страна на устата
си. Кожата на брадичката им е мека и разтеглива, така че когато я надуят с въздух
се надува също като балон.
Интерпретаторът поставя балона под брадата си.
Ето точно така се надува жабешкият балон и след това целият въздух, който е
вътре се изпуска рязко навън. Все едно сме забравили да завържем края на нашия
балон и въздухът излиза. Нали знаете как въздухът изсвирва, излизайки, понеже излиза
с голяма сила. По същия начин и жабите изпускат въздуха от своя балон, само че
вместо изсвирване се чува крякане.
Водачът може да обясни, че при други жаби балоните са два от двете страни на устата.
Може да добави, че тези „балони” – резонатори са само при мъжките жаби, така че
само мъжките крякат и то не случайно - за да привлекат женските. Но песните на
мъжките привличат не само женските, а и други животни, които обичат да си похапват
жаби.
Обикновено, когато мъжките крякат, те са във водата или много близо до нея. При
опасност бързо се гмуркат надълбоко, където неприятелите не могат да ги стигнат.
Всъщност, деца, можете ли да изброите някои от неприятелите на жабите?
Водачът коментира отговорите на децата и обяснява, че жабите могат да бъдат
преследвани от различни животни, обикновено това са някои птици (щъркел, чапли и
други), но с жаби могат да се хранят и лисици, белки, а и някои видове змии.
А можете ли да ми кажете кой измежду всички неприятели на жабите е найопасният? Човекът! Всъщност, ние хората сме тези, които причиняваме най-лоши
неща на тези интересни създания.
Водачът обяснява, че ние вредим на жабите като унищожаваме техните домове, за да
построим свои или обработваме земята, като пресушаваме водоеми, а освен това често
замърсяваме водата, където не само жабите, но и много други същества живеят.
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Деца, винаги когато решим да пресушим някое малко езерце като това, или да
променим течението на някоя река, или да изхвърлим боклук във водата, трябва да се
сетим за жабите – тези интересни създания, живеещи там. И не само, че трябва да
се сетим за тях, а да направим така, че да не унищожаваме дома им, нали така?
Водачът може да завърши представянето си като покаже на децата таблото-пъзел и им
разкаже кои са различните видове жаби, изобразени на него.
Подходящи думи и изрази
Жаби, приспособления, неприятели, хората и жабите.
Допълнителни препоръки
Няма.
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Тема: Дъждовникът пее под дъжда

Целева група

Деца на възраст 4-6 години

Основно послание

Съдбата на дъждовника е в нашите ръце.

Място на провеждане

„Алея на земноводните”, ПП „Витоша”

Препоръчително
време за провеждане

1 май – 15 септември

Продължителност

2 часа

Методи

Беседа по маршрут, визуализация, игра, игра-състезание.

Необходими
материали

20 рисунки формат А4 с различни видове (тритони, гущери) и
дъждовник (с няколко варианта на окраска, като само един от
тях е истински); информационен блок с описания на различни
местообитания; 2 бр. кошнички; 2 бр. торбички с
макети/рисунки на охлюви, червеи, насекоми, семена, плодове,
цветя, мишки и риби; картинка на ларва на дъждовник.

Необходима
екипировка

Не е необходима специална екипировка.

i

Информационен блок

Обща информация за дъждовника (Salamandra salamandra)
Описание на дъждовника. Дължината на тялото достига 20 см. Окраската на гърба му
варира – черна, изпъстрена с различни по форма и размер жълти или жълтооранжеви
петна. Коремът е тъмносив или черен.
Биология. Активен е през нощта, но при влажно и дъждовно време и през деня.
Възрастните живеят на сушата, но са силно влаголюбиви. Ларвите се хранят с дребни
ракообразни и насекоми, а възрастните – с дъждовни червеи, голи охлюви,
членестоноги и други безгръбначни животни. Размножителният период започва през
есента, като има интересни брачни игри (мъжкият носи женската на гърба си). Шест до
осем месеца след оплождането женската ражда 8-70 малки ларви във водата. Те имат
хриле и нямат типичната за възрастните окраска. Метаморфозата настъпва след 2-3
месеца. Възрастните зимуват поединично или на групи в дупки на други животни,
скални цепнатини, пещери и др.
Разпространение. Западна, Централна и Южна Европа, Северна Африка и Предна
Азия на изток до Иран.
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У нас е широко разпространен, най-често между 800 и 1600 м н.в. Обитава влажни
гористи места в планинските райони на страната. На Витоша се среща навсякъде с
изключение на най-високите части на планината. Най-често в широколистните гори.

Указания за водача-интерпретатор
Стартова точка на маршрута: в началото на Алеята на земноводните, до
таблото „Земноводните – удивителни създания”
На това място, след като групата се събере изцяло, водачът привлича вниманието върху
себе си и се представя.
Здравейте! Казвам се ... и ще бъда ваш водач по Алеята на земноводните. Ще бъдем
заедно през следващите 2 часа. Маршрутът е лек и приятен за ходене. По време на
излета ще научим повече за един от обитателите на Природен парк „Витоша” – едно
мъничко животинче, което е от семейството на опашатите земноводни. А знаете ли
какво са земноводните? – това са животни, които живеят както на сушата, така и
във водата. Но ще ви дам възможност сами да се досетите кой е нашият герой след
малко. Той е изключително интересен.
Водачът дава 5 минути на децата и ръководителя/ите на групата, за подготовка за
ходенето. Дава инструкции за безопасност.
Спирка 1: на 3 минути от Стартовата точка, до интерактивното табло
„Среда за живот”
Водачът започва да говори за дъждовника:
Този представител на земноводните, за разлика от жабите, има опашка. Тялото му е
черно и лъскаво, изпъстрено с жълти или оранжеви петна. Отстрани на главата му
са разположени големи черни очи. Живее на сушата и не е много добър плувец. Много
обича дъжда, може да го видите, когато ръми, след дъжд или сутрин, когато има
роса. През деня и при сухо време се крие в горската шума, под камъни или изгнили
пънове. Досетихте ли се, кой е този вид?
Водачът коментира отговорите на децата. Ако не са отгатнали, че става въпрос за
дъждовника им казва името на вида и обяснява защо ние, хората сме го нарекли така.
Отново припомня как изглежда дъждовникът – черен на жълти петна.
Водачът дава указания за играта „Познай кой съм аз?”.
Игра „Познай кой съм аз?”
Препоръчителен брой участници: 6-20 деца
Времетраене: 5-10 минути
Необходими материали: 20 рисунки формат А4 с различни видове (тритони, гущери) и
дъждовник (с няколко варианта на окраска, като само един от тях е истински)
Описание на играта: водачът разделя децата на два отбора, в зависимост от броя на
участниците. Ако броят им е нечетен, едно от децата ще бъде негов помощник. Дава на
всеки отбор по 10 рисунки и те трябва да открият кой е дъждовникът. Отборът, който
пръв даде правилен отговор, е победител.
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Дъждовникът, деца, има много характерна окраска – гърбът му е черен, изпъстрен с
жълти или оранжеви петна. Всъщност, именно тази окраска е неговото скрито
оръжие в природата. Знаете ли защо? – тя е предупредителна и казва на другите
животни „Внимавайте, аз съм опасен! Не си помисляйте да ме ядете, защото съм
отровен!”. Виждате ли тези подутинки отстрани на главата (водачът показва
рисунката на дъждовник)? Те произвеждат отрова. На някои места в България дори
са го кръстили „млечник”, поради това, че при дразнене кожата му изпуска
млечнобяла отровна течност, която го защитава. Въпреки своето силно оръжие, в
природата има все по-малко подходящи места, където да живее. Спокойните места в
горите стават все по-малко, защото ние, хората изсичаме дърветата, строим
пътища и навсякъде, където отидем, вдигаме шум и замърсяваме. Излиза, че съдбата
на дъждовника е в нашите ръце и трябва да се грижим за него. Хайде сега да
продължим нататък и да научим повече за този опашат обитател на парка.
Спирка 2: на 3 минути от Спирка 1, до интерактивното табло „Жизнен
цикъл при земноводните”
След като остави няколко минути на децата да разгледат таблото, водачът продължава
темата за дъждовника.
А сега ще ви разкажа къде живее дъждовникът. Негов постоянен адрес са влажните
планински и гористи местности. Придържа се главно към бреговете на планинските
реки и ручеи, в усойни и сенчести места. Най-често срещан е в буковите
(широколистните) гори, по северните склонове на планините. Дъждовникът е
издръжлив на ниски температури, но когато паднат до 2-4 градуса, заспива зимен
сън. Зле понася високите температури и бърза да се скрие на влажни и сенчести
места (под камъни, паднали дървета, пукнатини в скалите).
Водачът дава указания за играта „Къде ли се е скрил дъждовникът?”.
Игра „Къде ли се е скрил дъждовникът?”
Препоръчителен брой участници: 6-20 деца
Времетраене: 10-15 минути
Необходими материали: информационен блок с описания на различни местообитания
Описание на играта: водачът разделя децата на 2 отбора. След това им казва, че ще
прочете описания на различни местообитания. Те трябва да слушат внимателно и да
познаят на кое от местата биха могли да видят дъждовник. Отборът, който пръв даде
верен отговор е победител.
Информационен блок
Вариант 1: Намираме се на морския бряг. Привечер е, слънцето още не е залязло и
ни гали с топлите си лъчи. Пясъкът е горещ, на небето няма нито едно облаче,
днес със сигурност няма да вали.
Вариант 2: Късно лято е, намираме се в една прекрасна широколистна гора.
Заобиколени сме от стари букови дървета. Прохладно е и вали дъжд.
Вариант 3: Лято е, намираме се на брега на река Дунав. Горещо е, наоколо няма
дървета, където да се скриеш на сянка. Освен голямата река, няма друга вода
наблизо.

33

След играта водачът моли децата да обяснят защо дъждовникът не може да бъде видян
на местата, описани във Варианти 1 и 3. Целта е децата сами да се досетят, че
топлината, слънцето и липсата на укрития са нещата, които правят тези места
непригодни за вида.
Деца, вече споменахме, че заради нас, хората, за дъждовниците са останали малко
места, където могат да живеят. Как мислите, по какъв начин ние, хората,
прогонваме дъждовниците от техния дом? Ако е необходимо, водачът задава
подсказващи въпроси. След това обобщава отговорите и допълва, че друг сериозен
проблем, пред който са изправени земноводните е общото засушаване на климата.
Спирка 3: на 2 минути от Спирка 2, до информационното табло „Тритони –
какво е това?”
След като групата се събере, водачът въвежда темата за храната на дъждовника.
Сега ще ви кажа какво обича да си похапва дъждовникът. Любимата му храна са
дъждовни червеи, голи охлюви, мокрици, насекоми и други дребни животинки. Излиза
на лов привечер и нощем, но в дъждовно време напуска тъмното си убежище и през
деня в търсене на храна.
Водачът дава указания за играта „Направи подходящо меню за дъждовника”.
Игра с топка „Направи подходящо меню за дъждовника”
Препоръчителен брой участници: 6-20 деца
Времетраене: 15-20 минути
Необходими материали: 2 кошнички, 2 торбички с макети/рисунки на охлюви, червеи,
насекоми, семена, плодове, цветя, мишки и риби.
Описание на играта: водачът разделя децата на два отбора и им дава по една празна
кошничка. След това изсипва по една торбичка пред всеки отбор и им дава задача да
напълнят кошничките си с неща, с които се хранят дъждовниците. Отборът, който се
справи по-добре (познае повече неща, с които се храни дъждовникът) печели
състезанието. Водачът преглежда заедно с децата какво има в кошничките и коментира
кои са правилните попадения, кои не са и защо.
Спирка 4: на 2 минути от Спирка 3, при макета на дъждовник
За разлика от жабите, които снасят яйца, дъждовникът е живороден вид. Това
означава, че дъждовните раждат малките си, а не снасят яйца. Малките на
дъждовника се наричат ларви. Наричат се така, защото не приличат на родителите
си. Когато пораснат и станат като възрастните тогава вече им казваме
дъждовници. Женската ражда от 8 до 70 малки ларви във водата (корита на чешми,
вирове на планински потоци и др.). Те са дълги едва около 2 см (водачът показва с
пръсти колко е това). Главата им е голяма и кръгла, опашката отстрани е сплесната,
голяма е и им помага при плуване, защото ларвите живеят само във водата. Ларвите
дишат с хриле, също като рибите (показва на картинка ларва на дъждовник). Към края
на „бебешкия период” (след 2-3 месеца) те се издигат за първата си глътка въздух на
повърхността на водата. Хрилете им изчезват, а цветът на тялото им постепенно
се превръща в бляскаво черен на огнено жълти петна. Тогава вече могат да излизат
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на сушата и ги наричаме дъждовници. В природата дъждовниците живеят до около
8-9 години.
Водачът подканя децата да изиграят още една игра.
Игра „Аз съм дъждовник”
Препоръчителен брой участници: 6-15 деца
Времетраене: 15-20 минути
Необходими материали: няма
Описание на играта: водачът казва на децата да застанат в кръг. Водачът е във
вътрешността на кръга, започва да обикаля като застава пред всяко дете и казва факт за
дъждовника. Ако фактът е верен (ако се отнася се за дъждовниците), детето трябва да
клекне. При грешен факт, детето трябва да остане право. Ако детето сгреши, например
клекне при грешен факт или обратното остане право при верен факт, отпада от играта.
Необходимо е всички участници да бъдат включени в играта. След като мине по кръга с
децата, водачът може да продължи с фактите и отново да мине по кръга (с децата,
които са останали в него), в зависимост от желанието на участниците.
Примерни факти:
 имам опашка;
 снасям яйца;
 зелен съм на цвят;
 тялото ми е черно на жълти петна;
 обичам да се припичам на слънце;
 ларвите ми нямат опашка;
 имам отровни жлези;
 храня се с насекоми;
 раждам малките си на сушата;
 обичам дъжда;
 живея в гората;
 не спя зимен сън;
 движа се подскачайки;
 храня се с риби;
 защитен вид съм;
 задните ми крака са по-къси от предните;
 наричат ме още млечник.
Спирка 5: на 2 минути от Спирка 4, до интерактивното табло „Познай
жабата”
Водачът обобщава някои основни факти за дъждовника (защитен вид с намаляваща
численост). Всяко създание на нашата планета е уникално по своему и е намерило
място в заобикалящата го среда. Различните видове животни имат определена роля в
природата, което ги прави изключително важни. Понякога човешката дейност
(например изсичането на горите, замърсяването на водите) води до унищожаване на
местата, където се размножава и живее дъждовникът. Необходимо е да съхраним
местата като Природен парк „Витоша”, който е дом за много редки и застрашени
от изчезване видове. Затова всички ние трябва да пазим природата, да на изхвърляме
боклуци, винаги да помислим внимателно преди да отсечем дърво. Само така ще
помогнем на дивите животни. Така те ще имат хубаво чисто и спокойно място за
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живот, а пък ние ще можем да им се радваме. И не само ние, а и следващите
поколения – вашите деца и внуци ще могат да се запознаят с тях. Благодаря ви за
прекрасната разходка!
Подходящи думи и изрази
Земноводно, опашато земноводно, защитна окраска, ларви, защитен вид.
Допълнителни препоръки
На подходящи места и при подходящи условия водачът се оглежда за дъждовник, който
би могъл да покаже на децата.
Осигуряване на значки и стикери за победителите в игрите.
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Тема: Солистите от жабешкия хор на Природен парк „Витоша”

Целева група

Деца на възраст 7-10 години

Основно послание

За да оценим значението на жабите, трябва да ги познаваме подобре.

Място на провеждане

Алея на земноводните, ПП „Витоша“

Препоръчително
време за провеждане

1 май – 15 септември

Продължителност

2 часа

Методи

Беседа по маршрут, наблюдение, визуализация, забавни игри,
асоциативна игра, игра-състезание.

Необходими
материали

mp3 плейър; запис на жабешки звуци; диктофон; топка; полеви
определител на земноводните в България; ламинирани снимки
(рисунки) формат А4 на пет вида жаби – кафява крастава,
планинска, водна жаба, жаба дървесница, жълтокоремна бумка;
информационни карти за петте вида жаби.

Необходима
екипировка

Не е необходима специална екипировка.

i

Информационен блок

Обща информация за някои видове жаби, срещащи се на територията на
ПП „Витоша”
Описание на кафява крастава жаба (Bufo bufo). Най-едрата българска жаба
(мъжките до 10 см, а женските до 18 см). Има масивно тяло и къси задни крайници.
Паротидните жлези са добре развити. Кожата е покрита с брадавички. По време на
размножителния период мъжките имат брачни мазоли по вътрешните пръсти на
предните крайници; без резонатори. Тялото отгоре е сиво-кафяво, често с отделни
тъмни или светли петна. Коремната страна е сивкава с или без тъмни петна. Квакането
е слабо.
Биология. Активна е привечер и през нощта. Храни се с насекоми, стоножки,
паякообразни, червеи, охлюви и дребни гръбначни – малки змии, мишлета, земеровки.
Размножителният период е от март до май, когато има масови миграции към
водоемите. Женските отлагат яйцата в шнурове. Броят на яйцата е от 1200 до 8000.
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Зимува на сушата. Отровният секрет от паротидните жлези може да предизвика силно
дразнене на очните лигавици у човека.
Разпространение. Европа, Северна Африка и голяма част от Азия. У нас се среща в
цялата страна. Живее както в низините, така и в планините до около 1300 м н.в.
Описание на планинската жаба (Rana temporaria). Дължината на тялото достига до
11 cm. Кожата по гръбната страна на тялото е грапава, с отделни, малки брадавички.
Мъжките имат вътрешни резонатори и брачни мазоли на вътрешните пръсти на
предните крайници. Отстрани главата има тъмно слепоочно петно. Отгоре тялото е
кафеникаво, жълтеникаво, червеникавокафяво с тъмни петна; в задтилната област с
ясно изразено V-образно тъмно петно. Коремът белезникав, жълтеникав или
светлокафеникав, често с тъмно напетняване. Гушата е оцветена като корема или е потъмна, а през брачния период при мъжките обикновено е светлосиня. Квакането е
слабо.
Биология. Не е привързана към водата, но се придържа към влажни места. Храни се
главно с насекоми, почти винаги на сушата. Женските отлагат яйцата (от 600 до 4000 на
брой) в големи групи, разстилащи се на повърхността на водата. Зимуват на дъното на
водоема. Нерядко животните са активни и в студени дни.
Разпространение.
Широко разпространена в почти цяла Европа. У нас обитава предимно планините,
между 1000 и 2000 м н.в.
Описание на голямата водна жаба (Pelophylax ridibundus). Дължината на тялото при
мъжките е 9-10 см, а при женските – 12-14 см). Задните крайници са сравнително
дълги. Мъжките имат сиви външни резонатори, които са разположени в ъглите на
устата. Тялото отгоре е зеленикаво или кафеникаво, с повече или по-малко на брой
тъмни петна (в редки случаи без такива), често с надлъжна светла линия по гръбнака.
На бедрата обикновено има 3-4 тъмни препаски. Коремната страна е белезникава или
жълтеникава, понякога с тъмно напетняване. Квакането е силно и жабешкият хор може
да се чуе от няколко километра.
Биология. Активна е през цялото денонощие. Придържа се винаги близо до водата.
Храни се предимно с насекоми (над 90% от храната). Размножителният период е през
април-май. Женската снася 5000-7000 яйца, които отлага на големи купчини (от по
няколкостотин). Метаморфозата настъпва след 60-100 дни. Зимува във водата.
Разпространение. Почти цяла Европа, Кавказкия регион, Северна Мала Азия, на места
в Централна Азия. У нас е широко разпространена в цялата страна, до 1400 м н.в.
Описание на жълтокоремната бумка (Bombina variegata). Дължината на тялото
достига до 5,5 см. Кожата отгоре е покрита с множество брадавици. Главата е
сравнително малка, със заоблена муцуна. Зеницата на окото е сърцевидна. Цветът на
гръбната страна е кафеникав, често с тъмножълти петна (слабоконтрастни) в раменната
и средно-гръбната област; крайниците често имат тъмни ивици; върховете на пръстите
са светли. Коремната страна (включително долната страна на крайниците) е жълта или
жълто-оранжева с тъмни петна (черни или сивочерни), понякога и с малко на брой бели
точици.
Биология. Активна е през деня и привечер, а през брачния период също и през голяма
част от нощта. Храни се с насекоми, червеи, охлюви и други безгръбначни.
Размножителният период е започва в края на март и трае до май-юни. Женската снася
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от 60 до 200 яйца, които прикрепя към водни растения или към субстрата поединично
или на малки групи (до 20-30 броя). Зимува на сушата.
Разпространение. Централна и Югоизточна Европа. У нас е широко разпространен
вид, който се среща до около 2000 м н.в.
Жаба дървесница – виж тема „Звезда в света на жабите”.

Указания за водача-интерпретатор
Стартова точка на маршрута: в началото на Алеята на земноводните, до
таблото „Земноводните – удивителни създания”
Тук, в началото на маршрута, се събира цялата група, водачът се представя и дава
кратка информация за маршрута.
Здравейте! Казвам се ... и ще бъда вашият водач по Алеята на земноводните. Тъй
като земноводните са много интересни животни, тук, в ПП „Витоша“ сме им
направили цяла алея. Сега ще разгледаме алеята ще научим много нови неща за
жабите. Ще бъдем заедно през следващите 2 часа. Сигурно повечето от вас си
мислят, че познават добре земноводните, тъй като често са ги чували и наблюдавали,
но дали е така, ще видим по време на днешната ни разходка. Ще ви запозная с едни от
най-често срещаните и интересни земноводни в Природен парк „Витоша”, а кои са
те ще разберете след малко.
Водачът дава инструкции за безопасност и води групата към първата спирка.
Спирка 1: на 3 минути от Стартовата точка, до интерактивното табло
„Среда за живот”
Водачът дава обща информация за земноводните.
Земноводните са първите гръбначни животни, които са излезли на сушата преди
стотици милиони години, но те не са се откъснали напълно от водната среда. Това се
подразбира от самото им име. Те задължително прекарват определена част от
живота си във водна среда. Земноводните са приспособени да живеят еднакво добре
както към водата, така и към сушата.
Водачът може да демонстрира на децата разликите между сушата и водата като среда
за живот, описани на таблото.
Температурата на тялото на земноводните зависи от тази на околната среда.
Затова в нашата страна през зимата те изпадат в „зимен сън”.
Ако децата проявяват интерес, водачът може да обясни какво точно се случва със
земноводните по време на зимния им сън. Може да поясни как се забавя ритъмът на
сърцето и обменните процеси в организма. Как при някои могат почти напълно да
„замръзнат” и пак да се съживят през пролетта.
Спирка 2: на 2 минути от Спирка 1, до интерактивното табло „Жизнен
цикъл при земноводните”
Водачът дава няколко минути на децата да разгледат таблото и разказва накратко за
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жизнения цикъл при безопашатите земноводни.
Жабите снасят яйцата си във вода, от тях се излюпват ларви (попови лъжички),
които са приспособени за живот във водата. Те дишат с хриле и имат опашка.
Постепенно тези органи отпадат, поповите лъжички претърпяват и други промени и
се превръщат във възрастни индивиди (жаби), приспособени за живот на сушата.
Жабите вече дишат с бели дробове.
Различните видове жаби, освен че изглеждат различно на външен вид, може да ги
разпознаем и по техните песни. Нека сега изиграем една забавна игра и да чуем как
звучи хорът на витошките жаби.
Водачът дава указания за играта „И аз мога да пея в жабешкия хор”.
Игра „И аз мога да пея в жабешкия хор”
Препоръчителен брой участници: 4-10 деца (в зависимост от желаещите да се включат)
Времетраене: 15-20 минути
Необходими материали: запис на звуци, издавани от жаби, диктофон за запис на
звуците, издавани от участника (по възможност, не е задължително).
Описание на играта: водачът определя жури (1-3 души в зависимост от големината на
групата). След това пуска последователно запис на звуци, издавани от кафявата
крастава жаба, жабата дървесница и жълтокоремната бумка. След пускането на записа
за всеки вид, децата едно по едно правят опити да ги имитират. След това журито
определя победител за най-добър имитатор на съответния вид. При наличието на
диктофон, водачът пуска записите на участниците, за да помогне на журито при избора.
След играта, ако на децата им е интересно, водачът пуска запис и на голямата водна
жаба и планинската жаба.
Спирка 3: на 2 минути от Спирка 2, до информационното табло „Жабите –
олимпийски шампиони по скачане”
Тук водачът събира групата и представя последователно някои видове жаби.
Водачът прави увод към първия вид, който ще представи:
Сега ще ви запозная с един интересен представител на безопашатите земноводни. Тя
не е сред най-красивите жаби, но има много други достойнства. Кафявата крастава
жаба достига дължина 15-20 см, затова я наричат още голяма крастава жаба. Тя е
най-едрата жаба, която се среща в България. На Витоша най-често може да я
видите в широколистни гори (посочва с ръка) като тези насреща.
Водачът показва ламинираната картинка и представя кратка информация за биологията
на кафявата крастава жаба и акцентира върху поповите лъжички. След това изброява
някои интересни факти за вида, които го отличат от останалите представители на
безопашатите земноводни:
 поповите лъжички на кафявата крастава жаба са единствените, които могат да
съжителстват с риби;
 поповите лъжички на кафявата крастава жаба се движат на големи групи из
водоемите, като всяка от тях следва движенията на предхождащата я. Когато
някоя от ларвите бъде унищожена или дори само наранена, всички останали се
разпръскват мигновено. В кожата на всяка ларва има жлези, които отделят
специфично вещество, предупреждаващо останалите, ако ларвата бъде наранена;
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 в някои страни кафявата крастава жаба се размножава при изкуствени условия и
след това се разселва в градини с цел защита на растенията от безгръбначни
вредители.
Водачът дава указания за играта „Попови лъжички, пазете се!”.
Игра „Попови лъжички, пазете се!”
Препоръчителен брой участници: 4-20 деца
Времетраене: 10-15 минути
Необходими материали: топка
Описание на играта: на едно от децата се дава топката (символично то ще е хищник), а
останалите се хващат за ръце (те са поповите лъжички). Водачът очертава игрово поле,
в което застават поповите лъжички, а хищникът трябва да уцели с топката някоя от тях.
Поповите лъжички се бранят от топката, но ако бъде уцелена някоя от тях, те веднага
си пускат ръцете и започват сами да бягат от ударите на топката. При уцелване на
играч, той излиза от играта. Играта продължава докато от играта излязат всички
участници.
След приключване на играта водачът изброява какви са заплахите за земноводните:
 изменението или унищожаването на местообитанията; изсичането на
широколистните гори; пресушаване на блата и ливади; замърсяване на водите;
изкуствено зарибяване с хищни или неместни видове риби; използването на
инсектициди в селското стопанство; общото засушаване на климата в нашите
географски ширини; прякото унищожаване на индивидите (от човека, както и от
паразити или болести).
Сега продължаваме нататък, за да открием други видове жаби и да научим
любопитни неща за тях.
Спирка 4: на 3 минути от Спирка 3, до интерактивното табло „Познай
жабата”
Водачът представя следващите четири вида жаби. Преди да говори за всяка от жабите,
водачът я представя на децата на таблото зад себе си.
А сега ще ви представя две от финалистките в конкурсите за красота в жабешкото
кралство – жабата дървесница и жълтокоремната бумка. Пита децата знаят ли нещо
за тях и досещат ли се защо едната се нарича жаба дървесница?
Показва двата вида на таблото и разказва за тях – за окраската, поведението и начина на
живот. Изброява уникални за двата вида факти: за разлика от останалите видове
жаби дървесницата има специални вендузи на връхчетата на пръстите, с помощта
на които може да се прикрепя към гладки повърхности (листа на растения). При
дъжд жабата дървесница се захваща от долната страна на листата. Когато
мъжката дървесница квака, кожата на гушката й силно се издува подобно на розовобял балон, който усилва звуците – квакането може да се чуе на разстояние 1,5-2 км
(показва някакъв обект на такова разстояние). Нека ви кажа сега нещо любопитно за
другата жабка - жълтокоремнатата бумка. При опасност тя заема
предупредителна поза – извива тялото си и показва жълтото си коремче. За разлика
от останалите жаби жълтокоремната бумка има зеница, която прилича на сърце.
След това дава указания за играта „Правилно или грешно”.
Игра „Правилно или грешно”
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Препоръчителен брой участници: най-малко двама или 5-10 деца
Времетраене: 5-10 минути
Необходими материали: топка
Описание на играта: в зависимост от броя на участниците, децата се подреждат в кръг
или в редица. В средата на кръга или срещу редицата застава водещият с топката, който
казва различни твърдения за земноводните, хвърляйки топката към някои от
участниците. Ако твърдението е вярно участникът трябва да хване топката, а при
грешно твърдение не трябва да я хваща. Сгрешилият участник отпада от играта.
Водачът трябва да включи в играта всички деца, затова трябва да подготви
предварително достатъчно на брой твърдения. Примерни твърдения:
 Жабите са земноводни.
 Краставата жаба е болна от краста.
 Има жаби, които се катерят по дърветата.
 Жълтокоремната бумка има зелено коремче.
 Жабите снасят яйца.
 Жабите имат опашки.
 Най-голямата жаба, която се среща в България е кафявата крастава жаба.
 Жабата дървесница не квака.
 Жабите снасят яйцата си в гнезда.
 Жабата дървесница може да променя цвета си.
 Жабите спят зимен сън.
 Продължителността на живот при жабите е не повече от една година.
А сега, представям на вашето внимание – планинската и голямата водната жаба
(показва ги на таблото). Съдейки по имената им, можете ли да ми кажете нещо за
тях?
След като изслуша отговорите на децата, водачът допълва с кратка информация за
биологията на двата вида, местообитание, природозащитен статус, заплахи и
разпространение в България. Изброява някои интересни факти за двата вида:
 Планинската водна жаба е вид, който е оцелял след последния ледников период.
 Голямата водна жаба при опасност скача във водата и се заравя на дъното.
 Голямата водна жаба зимува на дъното на водоемите.
 В някои западноевропейски страни бутчетата й се ценят като деликатес.
След представянето на тези два вида водачът дава указания за следващата игра.
Игра „Позна ли ме?”
Препоръчителен брой участници: най-малко 6 деца
Времетраене: 10-15 минути
Необходими материали: информационни карти за пет вида жаби (кафява крастава,
планинска, голяма водна жаба, жаба дървесница, жълтокоремна бумка)
Описание на играта: участниците се разделят на два отбора, които определят по един
техен представител. Водачът извиква представителите и им дава да си изберат по една
информационна карта На всяка карта е представен един от петте вида жаби, с кратка
информация за него. След това отборите последователно трябва да познаят техния
представител кой „вид” е. Участниците имат право да му задават въпроси, но
отговорите, които могат да получат са само „да” и „не”. Представителите могат да
използват мимики и жестове и да дават единствено отговори „да” и „не”. Ако тези
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условия не бъдат спазени от играчите, това слага край на играта и дава точка на другия
отбор. Хубаво е двата отбора да играят последователно. Примерни въпроси:
 Катери ли се по дърветата?
 Съществувала ли е преди ледниковия период?
 При опасност скача ли във водата, заравя ли се на дъното?
 Има ли вендузи на пръстите?
 Можем ли да я видим по-често сред дърветата?
 Има ли жълто коремче?
След края на играта водачът обобщава някои основни факти за земноводните. Обръща
внимание на ролята им (земноводните са част от биологичното разнообразие и са
регулатор на числеността на много безгръбначни животни, затова са защитени в Европа
и България) и заплахите за тях. Водачът дава възможност на децата да изброят
заплахите, тъй като вече е говорено за тях. След това допълва, че земноводните са
много чувствителни към промяната на условията на средата и голяма част от тях не
понасят безпокойство и замърсяване на водите. Водачът разказва на децата за някои
мерки, които биха могли да се вземат за опазване на земноводните – преустановяване
на унищожаването на водни басейни, пресушаването на блата и други подобни,
проучване на екологията, биологията и поведението на земноводните, обявяване на
защитени територии (като ПП „Витоша“) където да се създават оптимални условия за
живот на редките и застрашени видове.
Разбрахте ли защо е важно да опазим земноводните? Искам да ви кажа, че от всеки
един от нас зависи бъдещето на редките и застрашени животни. Най-важното е да
не унищожаваме местата, където те живеят. Да се борим да останат повече места
като парк „Витоша”, незасегнати от човека, където дивите животни намират
убежище.
Подходящи думи и изрази
Земноводни, попови лъжички, местообитание, защитен вид.
Допълнителни препоръки
Край изкуственото езеро, в зависимост от сезона, водачът се оглежда за яйца, попови
лъжички и жаби, които би могъл да покаже на децата.
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Тема: Пътуването на жабока Струмчо

Целева група

Деца на възраст 7-10 години

Основно послание

Превръщането на поповата лъжичка в жаба е удивителен
процес!

Място на провеждане

„Алея на земноводните”, ПП „Витоша”

Препоръчително
време за провеждане

1 май – 15 септември

Продължителност

2 часа

Методи

Беседа по маршрут, разказване на приказка, игра-състезание,
ролева игра, визуализация.

Необходими
материали

Свирка; топка; 8 жабки, които се поставят на пръстчетата на
ръцете (от филц или плетени); 2 кратки стихотворения за
попови лъжички, които се превръщат в жабки.

Необходима
екипировка

Не е необходима специална екипировка.

i

Информационен блок

Жизнен цикъл при земноводните
Размножаването при жабите става чрез яйца, като повечето видове ги снасят във
водата. При някои видове има различни приспособления, за да се избегне пряката
зависимост от наличието на водоем (например някои жаби носят своите яйца върху
гърба си). Развитието на жабите преминава през ларвна фаза (попова лъжичка) и
последващата я метаморфоза (превръщането на ларвата във възрастен индивид с нов
облик, нови анатомични и физиологични характеристики). При неблагоприятни
хранителни и климатични условия може да се наблюдава неотения – ларвите не
метаморфозират, но развиват полова система и са в състояние да се размножават.
Женските (при опашатите земноводни) снасят яйца, от които се излюпват ларви, а в
някои случаи раждат ларвите, които са се излюпили в яйцепроводите
(яйцеживородство, например при дъждовника). Ларвите на нашите опашати
земноводни имат външни хриле и четири крайника (първо се развиват предните
крайници).
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Указания за водача-интерпретатор
Стартова точка на маршрута: в началото на Алеята на земноводните, до
таблото „Земноводните – удивителни създания”
На това място, след като групата се събере изцяло, водачът привлича вниманието върху
себе си и се представя.
Здравейте! Казвам се ... и ще бъда вашият водач днес. Ще се разходим заедно по
Алеята на земноводните и ще научим за един от най-загадъчните и удивителни
процеси в природата. Ще ни помогне нашият приятел жабокът Струмчо. Заедно ще
попътуваме, искате ли?
Спирка 1: на 3 минути от Стартовата точка, до интерактивното табло
„Среда за живот”
Днес ще ви разкажа историята на жабока Струмчо. В един слънчев ден през април
малкото яйце се търкулна в едно поточе, от южната страна на Витоша. Поточето
колкото по-надолу отива, толкова по-голямо става, преминава през равнините,
пресича границата с Гърция и накрая се влива в Егейско море. Сетихте ли се как се
казва това поточе – точно така, това е река Струма. Но нека сега се върнем при
нашето яйчице. То е обвито с мека обвивка, която прилича на желе и във водата се
раздува. Яйчицето не е само, заедно с много подобни яйчица е – десетки, може би дори
стотици. Така заедно, в големи групи се носят, плават по повърхността на водата.
Брей, колко е забавно!
Водачът дава инструкции за играта „Излюпвам се”.
Игра „Излюпвам се”
Препоръчителен брой участници: 6-30 деца
Времетраене: 5-10 минути
Необходими материали: свирка
Описание на играта: децата трябва да застанат във формата на плътен кръг, близо едно
до друго. Те трябва да клекнат, ръцете им да обхващат коленете, а главата да е наведена
надолу. Така всяко дете прилича на едно жабешко яйце. При сигнал на водача „яйцата”
се размърдват, постепенно вдигат глава, ръце и се изправят. Излюпила се е малката
попова лъжичка.
Я да видим какво мисли Струмчо! Мислех си, че е забавно просто като се носех по
водата. Още по-забавно е да можеш да плуваш! Приличам на малка рибка, но не съм.
Хората ми казват попова лъжичка. Нямам крака, но имам дълга сплесната опашка, с
която плуването е толкова лесно. Дишам с помощта на тези капачета отстрани на
главата ми, които хората наричат хриле. Ох, нещо коремчето ме свива – какво ли е
това? Ох, гладеееен съм. Я да опитам тези зелени водорасли, които са покрили
камъните – хммм, вкусотия!
Водачът дава указания за играта „Попова лъжичка”.
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Игра „Попова лъжичка”
Препоръчителен брой участници: 10-20 деца
Времетраене: 20-30 минути
Необходими материали: топка
Описание на играта: водачът разделя децата на два отбора с
равен брой участници. Първият отбор застава в кръг,
заграждайки техен съотборник, който хвърля топката. Този
отбор образува главата на поповата лъжичка. Играчът в средата
трябва да хвърля последователно (в кръг) топката на всеки един
от своя отбор, който му я връща. Вторият отбор застава в права
линия и представлява опашката. Всеки от „опашката” тича и
трябва да обиколи първия отбор и след като направи обиколката удря ръката на
следващия свой съотборник, който на свой ред стартира. След това отборите се
разменят. Победител е този отбор, който успее да направи повече успешни подавания
на топката, докато всички деца от другия отбор обиколят кръга.
След играта водачът пояснява на децата, че на поповите лъжички често се налага да
бъдат бързи и както децата тичат, така поповите лъжички плуват бързо, за да избягат от
своите врагове.
Спирка 2: на 3 минути от Спирка 1, до интерактивното табло „Жизнен
цикъл при земноводните”
След като остави няколко минути на децата да разгледат таблото, водачът продължава
темата и дава указания за следващата игра.
Игра „Театър на жабките”
Препоръчителен брой участници: 6-25 деца
Времетраене: 20-30 минути
Необходими материали: 8 жабки, които се поставят на пръстчетата на ръцете (от филц
или плетени), 2 кратки стихотворения за попови лъжички, които се превръщат в жабки
Описание на играта: водачът определя жури (1-3 души) и разделя групата на два
отбора. Всеки отбор трябва да изиграе двете стихчета, като използва жабките. Може
всички от отбора да участват, както и само един или двама представители (няма
ограничения). Отборите получават 10-15 минути за подготовка. След представянето на
отборите журито излъчва победител.
Отбор 1
Малката попова лъжичка Струмчо
Малката попова лъжичка,
Малката попова лъжичка
вече има два задни крака.
Малката попова лъжичка
вече има два предни крака.
Малката попова лъжичка
вече има четири крака.
Малката попова лъжичка
си изгуби опашката.
Малката попова лъжичка
се превърна в жаба.

Отбор 2
Пет малки попови лъжички
Пет малки попови лъжички си плували до брега.
Първата казала: „Хайде още да поплуваме!”
Втората казала: „Хайде да си починем!”
Третата казала: „Плуването ме кара да се усмихвам”
Четвъртата казала: „Краката ми растат”.
Петата казала: „Ставам много силна”.
Пет малки попови лъжички скоро ще станат жаби,
ще изскочат от водата и ще седнат на брега.
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Водачът обобщава, че в процеса на развитието си Струмчо удивително се променя
(метаморфозира). Допълва, че по време на метаморфозата се извършват следните
промени: образуват се четири крака; хрилете се заменят с бели дробове; кожата се
променя и се появяват жлези, които отделят секрет, предпазващ кожата от изсъхване;
изчезва опашката.
Спирка 3: на 3 минути от Спирка 2, до интерактивното табло „Познай
жабата”
Водачът нарежда на пъзела планинската жаба.
Деца, искате ли пак да се върнем при нашия приятел Струмчо и да видим как живее в
момента той?
Ей, най-сетне съм голям! Пък и съм доста хубавичък – отгоре съм кафеникав,
отстрани на главата имам две по-тъмни петна. А коремът ми е светличък (водачът
показва на таблото съответните белези). Хората казват, че съм от вида планинска
жаба – сигурно, защото живея в планината. Ех, така обичам родното си място –
Витоша! Откакто пораснах и станах жабка, вече не стоя толкова близо до водата.
Предпочитам мокрите и влажни места особено, когато навън е много горещо. Там
обичам да си похапвам мухи и други насекоми. Хмм, става студено, брей – лоша
работа! Някак ме тегли към водата. Явно там, на дъното на водоема, ще прекарам
студените дни. Зимен сън... ще се видим отново през пролетта.
Водачът дава указания за играта „Кой съм аз?”.
Игра „Кой съм аз?”
Препоръчителен брой участници: 6-30 деца
Времетраене: 10-15 минути
Необходими материали: 30 карти с картинки на яйце, попова лъжичка, жаба (по 10 от
всеки вид)
Описание на играта: всяко дете си изтегля по една карта. Водачът обяснява на децата,
че всяко от тях сега трябва да изиграе ролята на яйце, попова лъжичка или жаба. За
целта децата трябва да знаят как изглеждат, къде живеят яйцата, поповите лъжички и
жабите, както и с какво се хранят поповите лъжички и възрастните жаби. След което
водачът дава следните указания: „Хайде, всички, които живеят само във водата да
дойдат при мен. Тези, които дишат с хриле да застанат тук (вляво от „яйцата”). Тези,
които живеят и на сушата да застанат тук (вляво от „поповите лъжички”). Хайде
пак да се разбъркаме.” Водачът може да продължи играта като задава въпроси и
приканва децата да направят различни неща. Например: „Който се храни с насекоми да
седне на земята. Който прилича на малко топче да плесне с ръце. Който има опашка,
нека да клекне. Който се придвижва с подскоци, нека подскочи във въздуха.
Деца, днес се забавлявахме чудесно. Жабокът Струмчо ни помогна да разберем как от
жабешкото яйце се излюпва попова лъжичка, а след това как тя удивително се
променя и превръща в жаба. Не случайно хората казват, че в природата има чудеса.
Животът от яйцето до голяма жаба си е истинско чудо. Благодаря ви за усмивките и
хубавия ден! До нови срещи!
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Подходящи думи и изрази
Яйце, попова лъжичка, жаба, хриле, метаморфоза, превръщане.
Допълнителни препоръки
Добре е ако историята на жабока Струмчо е записана предварително (като гласът на
яйцето и поповата лъжичка са детски, а на възрастната жаба – на възрастен човек) и се
възпроизвежда пред децата с помощта на подходящо аудио устройство.
Осигуряване на значки и стикери с жаби за победителите в игрите.
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Тема: Звезда в света на жабите

Целева група

Деца на възраст 11-15 години

Основно послание

Жабата дървесница е красиво създание, което има интересен
живот.

Място на провеждане

Алея на земноводните, ПП „Витоша“

Препоръчително
време за провеждане

1 май – 15 септември

Продължителност

2 часа

Методи

Беседа
по
маршрут,
визуализация, ролева игра.

Необходими
материали

Карти – 1 карта с буква Д (детектив), 1 карта с надпис и
картинка на жаба дървесница, останалите карти с буква М
(муха); 4 пластмасови кутии (бяла и цветна); снимка на жабока
Кърмит; 2 ламинирани снимки (рисунки) формат А4 на жаба
дървесница, 12 щипки; канап; листчета с факти за
дървесницата; 2 броя листчета с информационен блок за
жизнения цикъл на жабата дървесница.

Необходима
екипировка

Не е необходима специална екипировка.

i

игра-състезание,

моделиране,

Информационен блок

Обща информация за жабата дървесница (Hyla arborea)
Описание на жабата дървесница. Дървесницата има стройно тяло и тънки, дълги и
здрави задни крайници, с които може да скача. Тя е единствената българска жаба с
вендузи на пръстите, с тяхна помощ се катери лесно по дърветата. Главата е широка със
закръглена форма. Зеницата на окото е хоризонтална елипса. Дължината на тялото
достига 5 см, но обикновено е по-малко. Женските са по-едри от мъжките. Мъжките
имат един резонаторен мехур, разположен на гърлото. Кожата от горната страна на
тялото е гладка, а отдолу – леко зърниста. Цветът на тялото зависи от показателите на
околната среда (влажност и температура). Най-често гръбната страна е тревистозелена,
но може също да бъде жълтеникава или сивкава. Отстрани на главата и тялото има
тъмна линия. Коремът е сиво-бял или жълтеникаво-бял. Гушата при мъжките е
тъмносива.
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Биология. Дървесницата е активна предимно привечер и през нощта. Мъжките квакат
най-вече по време на размножителния период (през деня и привечер). Квакането е
характерно (наподобяващо обаждане на патица) бързо и рязко, 3-6 пъти в секунда.
Храни се с безгръбначни животни (насекоми и паякообразни). Размножителният
период е в периода март-май. Женската снася от 200 до 1400 яйца на малки групички
(3-60) и ги прикрепя към водните растения. След 2-3 седмици се излюпват малките
попови лъжички. След като метаморфозират малките жабки са дълги 1-2 см. Те остават
известно време сред растителността близо до водата, но след като пораснат се
преместват на обрасли в растителност места (храсталаци, широколистни гори,
тръстикови масиви и др.). Зимува на сушата сред корените на дърветата и мъртвата
горска постилка. Продължителността на живота им в природата е около 10 години.
Разпространение. Среща се в Европа, Кавказкия регион и северните и западни части
на Мала Азия. У нас се среща в цялата страна до около 1300 м н.в.

Указания за водача-интерпретатор
Стартова точка на маршрута: в началото на Алеята на земноводните, до
таблото „Земноводните – удивителни създания”
На това място, след като групата се събере изцяло, водачът привлича вниманието върху
себе си и се представя.
Здравейте! Казвам се ... и ще бъда вашият водач по Алеята на земноводните. Днес ще
надникнем в загадъчния свят на земноводните. Преди стотици милиони години те са
произлезли от рибите ръкоперки, които са дишали както с хриле, така и с бели
дробове. Така е станал възможен техният живот на сушата. Въпреки че прекарват
по-голямата част от живота си на сушата, обаче, те не са приспособени за изцяло
сухоземен живот. Знаете ли защо? – точно така, защото всички те се размножават
във водна среда. По време на нашата разходка днес ще се позабавляваме и ще си
поговорим за най-изкусния катерач сред земноводните, който обитава Природен парк
„Витоша”. Знаете ли коя жаба се катери изключително добре? Нека изиграем заедно
една игра и накрая ще разберем отговора.
Водачът разяснява какви са правилата на играта „Детектив – открий жабата”.
Игра „Детектив – открий жабата”
Препоръчителен брой участници: 5-15 деца
Времетраене: 3-5 минути
Необходими материали: карти – 1 карта с буква Д (детектив), 1 карта с надпис и
картинка на жаба дървесница, останалите карти с буква М (муха).
Описание на играта: всички деца сядат в кръг. Водачът раздава картите на децата, като
никой не трябва да показва на другите каква карта е получил. Детето, което е получило
картата с буква Д е „детектив” и сяда в средата на кръга. Детективът трябва да открие
коя е жабата. „Жабата” изяжда „мухите” като се изплезва, а всяка „муха”, която го е
видяла ляга на земята „умряла”. Детективът трябва да открие коя е жабата, като
наблюдава внимателно и се опитва да види кой се плези. Ако жабата изяде всички мухи
без една е победител. Ако преди това детективът познае коя е жабата, тогава той
печели.
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Водачът моли детето, което е било „жаба” по време на играта, да покаже на всички
своята карта. Разяснява някои характерни белези на жабата дървесница (показва
вендузките на пръстите и обяснява защо жабата може да се катери толкова добре по
дърветата).
Деца, вижте как краищата на пръстите са разширени в малки дискове, те се наричат
вендузи и са покрити с лепкаво вещество. Ето това е тайната на дървесницата.
Благодарение на тези специални прикрепителни дискове тя се катери отлично дори по
гладки вертикални повърхности (като листата на храстите и дърветата). Освен че
се катери много високо (до около 10 м височина), тя също скача много добре. Това й
помага изключително много, когато лови своята любима храна – различни насекоми,
дори и бързолетящи.
Разходката ни ще продължи около 2 часа. Обещавам ви още забавни игри, с чиято
помощ ще научим удивителни неща за жабата дървесница. Тя е изключително красиво
създание и има много интересен живот. Дървесницата е сред най-познатите видове
жаби в Европа, а дори е придобила световна холивудска слава. Водачът показва снимка
на жабока Кърмит. Познавате жабока Кърмит, нали? А последната версия на
Принцесата и жабата на Дисни гледали ли сте? Всички доста приличат на нашата
звезда – дървесницата.
Спирка 1: на 3 минути от Стартовата точка, малко преди таблото „Среда
на живот”
Водачът дава указания за играта „Кой ще научи повече за мен?”.
Игра „Кой ще научи повече за мен?”
Препоръчителен брой участници: 6-25 деца
Времетраене: 15-20 минути
Необходими материали: 4 пластмасови кутии (бяла и цветна), 2 ламинирани снимки
(рисунки) формат А4 на жаба дървесница, 12 щипки, канап, листчета с факти за
дървесницата
Описание на играта: водачът с помощта на децата връзва на две места канапа
(например между дървета). Децата се разделят на два отбора с равен брой участници.
Ако децата са нечетен брой, водачът определя един от тях като негов помощник-съдия.
Всеки отбор получава по две кутии (бялата е пълна със сгънати листчета с факти за
външния вид на жабата дървесница, а цветната е празна), 6 щипки, снимка (рисунка) на
жаба дървесница. Първите състезатели взимат по едно листче и една щипка. При
сигнал „старт” се затичват към въженцето и защипват с щипката листчето. Връщайки
се обратно в своята редица, удрят ръката на следващия от своя отбор. Вторите тръгват
и откачат щипката и листчето. Връщат се при отбора и прочитат написаното на другите
от своя отбор, слагат листчето в цветната кутия (играчите имат право да прочетат само
веднъж написаното, след като го сложат в кутията нямат право да го взимат). След това
удрят ръката на следващия от своя отбор, който взима ново листче и щипка и се
затичва към въженцето, защипва листчето и т.н. И така, докато отборите прочетат
всички листчета с факти и ги сложат в цветната кутия. Отборът, който завърши пръв
печели 5 точки. Играта продължава като отборите последователно трябва да представят
фактите за външния вид на жабата дървесница, като показват на снимката (рисунката).
За всеки правилно представен факт отборът получава по 2 точки. Отборът, който
спечели най-много точки печели играта.
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Факти за външния вид на жабата дървесница
Отбор 1
Отбор 2
Главата на жабата дървесница е широка.
Муцуната на жабата дървесница е
закръглена.
Дължината на тялото достига 5 см.
Женските са по-едри от мъжките.
Мъжките имат един резонаторен мехур, Кожата от горната страна на тялото е
разположен на гърлото.
гладка, а отдолу – леко зърниста.
Най-често
гръбната
страна
е Цветът на тялото зависи от показателите
тревистозелена, но може също да бъде на
околната
среда
(влажност
и
жълтеникава или сивкава.
температура).
Отстрани на главата и тялото има тъмна Коремът е сиво-бял или жълтеникаво-бял.
линия.
На края на пръстите има прикрепителни Гушата при мъжките е тъмносива.
дискове.
Това беше страхотна игра, сигурен/а съм, че след това състезание няма да забравите
как изглежда дървесницата. Всъщност това е любимата ми жабка. Толкова е
красива, че наистина се чудя дали не е някой омагьосан принц.
Групата продължава до таблото „Среда на живот”. Водачът дава няколко минути на
групата да разгледат таблото.
Деца, вече казахме, че земноводните живеят както във водата, така и на сушата. За
да пресекат границата между двете среди и да могат да живеят на сушата (освен
белите дробове, които споменахме), тези животни е трябвало да се справят с още
едно предизвикателство – да намалят загубата на вода. С други думи казано попросто – трябвало е да измислят начин как буквално да не изсъхнат на сушата. Това е
станало възможно, тъй като кожата на земноводните е непромокаема. Тя е покрита
с влажен слузест секрет, който я покрива равномерно, предпазва я от изсъхване и
осигурява кислород (земноводните освен с белите дробове дишат също и с кожата). И
не на последно място земноводните обитават влажни места – живеят в близост до
потоци, реки, езера, влажни места в горите. На Витоша жабата дървесница се среща
в гори и храсталаци, най-често в близост до реки и потоци.
Спирка 2: на 2 минути от Спирка 1, до интерактивното табло „Жизнен
цикъл при земноводните”
При таблото водачът казва „Сега ни предстои едно голямо предизвикателство”. След
това спира да говори и само с мимики и жестове представя жизнения цикъл при
земноводните, като се опитва по оригинален начин да посочи различните стадии на
развитие.
Всъщност това е вашата следващата задача. Трябва да представите възможно найоригинално жизнения цикъл на жабата дървесница. Не забравяйте, че е звезда!
Водачът дава инструкции за играта „Моят живот”.
Игра „Моят живот”
Препоръчителен брой участници: 6-30 деца
Времетраене: 20-30 минути
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Необходими материали: 2 броя листчета с информационен блок за жизнения цикъл на
жабата дървесница
Описание на играта: водачът определя жури (1 или 3 души в зависимост от големината
на групата). Разделя групата на два отбора, които трябва да представят по възможно
най-оригинален начин жизнения цикъл на жабата дървесница (песен, представление,
само с мимики и жестове, ролеви игри и т.н.). Всеки отбор получава по един
информационен блок за жизнения цикъл на жабата дървесница, след което има 5
минути да измисли своето представяне. Отборите се представят, след което журито
излъчва победител.
Информационен блок
Размножителният период на жабата дървесница е от март до май. Женската снася от
200 до 1400 яйца на малки групички (3-60) и ги прикрепя към водните растения. След
2-3 седмици се излюпват малките попови лъжички. След метаморфозата малките жабки
са дълги 1-2 см. Те остават известно време сред растителността близо до водата, но
след като пораснат се преместват на обрасли в растителност места (храсталаци и
широколистни гори).
Групата продължава, до таблото „Жабите – олимпийски шампиони по скачане” водачът
дава няколко минути на децата да разгледат таблото. Разказва им, че дървесницата не е
единствената жаба, която се среща на Витоша. Отговаря на въпроси, ако има такива.
Преди да тръгнат отново, водачът дава инструкции за следващата задача.
Игра „Алея на славата”
Препоръчителен брой участници: 6-30 деца
Времетраене: 30-40 минути
Необходими материали: няма
Описание на играта: всяко дете (по желание може и в групи) трябва да направи с
природни материали жабка. Водачът дава задачата и оставя на децата 10 минути, за да
могат да мислят и да събират каквото им е необходимо. В крайната точка на маршрута
водачът определя мястото, където децата ще направят Алея на славата на жабата
дървесница.
Спирка 3: на 3 минути от Спирка 2, до интерактивното табло „Познай
жабата”
Водачът посочва на децата мястото, където да направят със събраните природни
материали своите жабки дървесници. Накрая е добре да обърне внимание на
оригиналността на всяка една сътворена жабка.
Деца, днешната разходка ни докосна до звездата в жабешкия свят. Има още няколко
интересни неща за нейния живот, които пропуснах да ви кажа. Типично за всяка
звезда, дървесницата също обича да „пътува”. Тя изминава повече от 12 км годишно.
Това разстояние си е доста голямо за такова мъничко създание. Това е все едно ние да
отидем на разходка на 350 км. И пак типично за звездите, тя обича нощния живот.
Активна е предимно привечер и през нощта. И още, обожава да пее и то доста
силно – хоровите изпълнения могат да се чуят от повече от километър (водачът пуска
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запис на звуци на дървесница). Не знам дали изпълнението е много привлекателно, но
май при много звезди е така, какво мислите? Но за да не бъда голословен/а ще ви кажа
още, че през 2008 година жабата дървесница е получила приза „Жаба на 2008” на едно
от най-известните списания за природа в Германия (Deutsche Gesellschaft für
Herpetologie und Terrarienkunde). Но да се върнем към жабата дървесница тук на
Витоша – като всяка звезда трябва да си я пазим, нали? Жабата дървесница е
защитена от закона вид, а пък такива защитени територии като Природен парк
„Витоша” й осигуряват прекрасни условия за живот! Благодаря ви за прекрасното
време заедно, до нови срещи!
Подходящи думи и изрази
Земноводно, безопашато земноводно, дървесница, вендузи, прикрепителни дискове,
резонаторен мехур, защитен вид.
Допълнителни препоръки
Осигуряване на значки, стикери, дипляни за победителите в игрите.
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Тема: Гърмящата жаба

Целева група

Деца на възраст 11-15 години

Основно послание

Винаги е добре да се замислим какви последствия ще имат
нашите действия върху околната среда

Място на провеждане

Алея на земноводните, ПП „Витоша”

Препоръчително
време за провеждане

1 май – 15 септември

Продължителност

2 часа

Методи

Беседа по маршрут, игра-състезание, визуализация, ролева
игра.

Необходими
материали

1 ламинирана рисунка (снимка) формат А4 на жълтокоремна
бумка в защитна поза; 5 картинки (снимки) на яйца на
жълтокоремна бумка; 5 картинки (снимки) на попова лъжичка
на жълтокоремна бумка; 5 картинки (снимки) на жълтокоремна
бумка; 15 броя картинки на камъни, обрасли с водорасли; 5
картинки на щука; 5 картинки на замърсена река; 5 картинки на
рак; 5 химикалки; лакмус хартия; термометър; колба.

Необходима
екипировка

Не е необходима специална екипировка.

i

Информационен блок

Обща информация за жълтокоремната бумка (Bombina variegata)
Описание на жълтокоремна бумка. Достига дължина до 5 см. Кожата й е грапава.
Окраската е тъмнокафяво-зеленикава до сивожълтеникава. Зеницата на окото й има
сърцевидна форма. Коремът е жълт (по-рядко оранжев), изпъстрен със сивочерни петна
с неправилна форма. За разлика от червенокоремната бумка по него няма бели точки.
Екземплярите от по-високите и по-студени части имат по-малко жълт пигмент по
корема от екземплярите, обитаващи по-ниските и по-топли места.
Звуковият резонатор на мъжките е разположен вътре в гърлото. Издават тихи и
монотонни звуци „У-у-у-у” с честота 1 до 2 пъти в секунда. Всъщност звукът, който
издават, наподобява „Бум-бум“ и оттук произлиза името им.
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Биология. Жълтокоремната бумка е привързана към водата. Ловува във водоемите
или в непосредствена близост до тях. Често обитава и съвсем малки по размер водоеми
и дори корита на чешми.
Размножителният сезон започва през април и продължава до август. През това време
женската снася до 200 яйца на няколко пъти поединично или в малки групи до около 30
на едно място. Яйцата са прикрепени към подводната растителност.
Храната на жълтокоремната бумка се състои предимно от сухоземни насекоми и
безгръбначни, но се хранят и с насекоми, обитаващи водна среда.
Когато се почувства заплашена, бумката застава в защитна поза, като извива гърба си
назад като дъга. Така жабите показват пъстрите си кореми, което е сигурен знак за
хищниците, че имат неприятен вкус. При това извиване тялото им наподобява по форма
магарешки самар, откъдето идва народното име „самарче”.
Разпространение. Жълтокоремната бумка е разпространена от Атлантическото
крайбрежие на Франция на запад до Молдова на изток. На север достига холандскогерманската граница, а на юг е разпространена в континентална Италия, Сицилия и
почти целия Балкански полуостров.
У нас се среща в ниско и среднопланинските райони, предимно в западната част на
страната. Не е установена в най-равнинните места на крайдунавска България и
Добруджа, рядка е в най-равнинните части на Тракия както и в Странджа. Отсъства и в
30-километровата ивица суша по Черноморското ни крайбрежие.
Жълтокоремната бумка е пластичен вид и се среща в разнообразни местообитания –
широколистни и иглолистни гори, заливаеми речни долини, поляни и ливади и други.

Указания за водача-интерпретатор
Стартова точка на маршрута: в началото на Алеята на земноводните, до
таблото „Земноводните – удивителни създания”
На това място, след като групата се събере изцяло, водачът привлича вниманието върху
себе си и се представя.
Здравейте! Казвам се ... и ще бъда вашият водач. Днес ще си говорим за една от наймалките жаби, които обитават планината Витоша. Това е жълтокоремната бумка.
Макар и малка, тя е твърде интересна. Знаете ли, например, как тази жаба успява да
се отърве от нежелани натрапници? Опитайте се да познаете! Разбира се, не би
могла да респектира с размерите си.
Водачът дава време на децата да се опитат да отгатнат как бумката се справя със своите
неприятели в природата и ако е необходимо задава насочващи въпроси.
Имате интересни предположения, но нека ви разкажа какво всъщност прави жабата,
когато е застрашена. Единственото нещо, което бумката върши в такива ситуации,
е да покаже цветния си корем.
Водачът показва на децата снимка (рисунка) на жълтокоремна бумка в защитна поза.
Ето как застава жабата, сякаш се опитва да направи мост. По този начин
яркооцветеният й корем ясно се вижда, а това е знак за опасност за всеки хищник.
Всяко животно, което иска да изяде бумката, сериозно ще се замисли, защото такова
ярко оцветяване в природата е важен сигнал – обикновено така оцветените
организми са отровни.
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Този механизъм за защита може да върши много добра работа срещу естествените
неприятели на бумката, но не помага особено срещу хората. През последните години в
резултат на човешката дейност жълтокоремната бумка изчезва от много места,
където по-рано се е срещала. Основните причини за това са интензивното
строителство и пресушаването на водни басейни, както и коригирането на
течението на реки и потоци.
Едно малко жабче с красив жълт корем не може да спре нашите големи строителни
машини, но от всички нас зависи да живеем така, че да оставяме достатъчно място
за живот и на другите същества от заобикалящата ни природа. Винаги е добре да се
замислим какви последствия ще имат нашите действия върху околната среда, от
която и ние самите сме зависими преди да изпратим булдозерите към следващото
малко езерце.
Водачът подканя групата да се придвижи към следващата спирка по маршрута.
Елате сега с мен, за да научим повече за нашия малък приятел жълтокоремната
бумка.
Спирка 1: на 2 минути от Стартовата точка, до таблото „Жизнен цикъл на
земноводните”
Водачът събира децата край таблото „Жизнен цикъл на земноводните” и въвежда
темата за метаморфозата при жабите. Разказва как протича развитието на
жълтокоремната бумка от яйце до възрастен индивид. Показва на децата етапите на
развитие, илюстрирани на таблото, като се старае за всяка разлика между цикъла на
развитие на зелената крастава жаба и бумката да обясни разликите. Основната разлика
е групирането на яйцата – при зелената крастава жаба яйцата са в шнурове, а при
бумката са на малки купчинки.
Водачът обяснява, че за развитието на яйцата и поповите лъжички е необходима водна
среда. Те са устроени за живот във водата и без нея не биха могли да съществуват. Във
водна среда намират и храната си. За разлика от своите родители поповите лъжички са
растителноядни – хранят се с водна растителност, която най-често намират по
повърхността на камъните под водата.
След това интерпретаторът пояснява какви промени претърпява поповата лъжичка, за
да се превърне във възрастна жаба – развитието на бели дробове, появата на крака,
изчезването на опашката и други.
Водачът разказва и за трудностите, с които малките попови лъжички трябва да се
справят, за да станат възрастни жаби. Описва някои хищници (хищни риби, раци, а
понякога и други жаби), които се хранят с попови лъжички.
Знаете ли, че от 100 жабешки яйца, обикновено не повече от 2-3 оцеляват, за да
станат възрастни жаби!
Водачът подканя децата да изиграят една игра.
Хайде сега ние да изиграем една игра, за да проверим колко от нас са готови да се
справят с нелекия живот на поповите лъжички.
Игра „Да отгледаш жаба”
Препоръчителен брой участници: 15-20 деца
Времетраене: 20-30 минути
Необходими материали: 5 картинки (снимки) на яйца на жълтокоремна бумка, 5
картинки (снимки) на попова лъжичка на жълтокоремна бумка, 5 картинки (снимки) на
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жълтокоремна бумка, 15 броя картинки на камъни, обрасли с водорасли, 5 картинки на
щука, 5 картинки на замърсена река, 5 картинки на рак.
Описание на играта: преди началото на играта водачът поставя на определени места
картинките (снимките) с камъните.
Децата се разделят на отбори от по четирима участника. Всеки отбор има за цел да
„отгледа” своята малка жаба. Първото дете от всеки отбор получава снимка (рисунка)
на яйца на жътокоремната бумка. Това, което трябва да направи е да намери подходяща
среда за развитието на яйцата. Такова подходящото място е езерото в края на Алеята на
земноводните. Детето трябва да отнесе картинката (снимката) до езерото. След като
стигне до водата, то оставя своята снимка (картинка) там и извиква „попова лъжичка”.
Тогава второто дете получава снимка (картинка) на попова лъжичка и я поставя при
стартовата точка на играта. Задачата му е да намери храна, така че поповата лъжичка да
може да порасне. То трябва да донесе три картинки на камъни до картинката на
поповата лъжичка (като ги носи една по една), за да успее да „нахрани” поповата
лъжичка. След като донесе и третата картинка, детето извиква „попова лъжичка”. Идва
ред на третото дете, което взима картинката на попова лъжичка. Неговата цел е да
„преведе” поповата лъжичка през опасностите, които я дебнат във водата и на сушата.
Детето трябва да стигне до определена точка като по пътя избягва хищниците (щука и
рак) и участъците със замърсена вода, които са предварително отбелязани с картинки.
Поповата лъжичка „избягва” опасностите като прескача картинките. Когато третото
дете достигне до финалната точка, там го чака последният участник от отбора. Той
взима поповата лъжичка и изтичва възможно най-бързо до мястото (предварително
показано на децата), където се намира картинката на възрастна жаба, взима я и се
връща с нея при своите съотборници на стартовата точка. Отборът, който се справи
пръв със задачата е победител.
След края на играта водачът събира групата и всички заедно се отправят към
следващата спирка по алеята.
Спирка 2: на 3 минути от Спирка 1, до информационното табло „Жабите –
олимпийски шампиони по скачане”
Водачът показва различните видове жаби, които се срещат на Витоша и сравнява
бумката с други видове жаби по външни белези.
Жабите си приличат по много неща – изглеждат подобно, придвижват се по един и
същ начин. Всички те живеят и във водата, и на сушата. Във връзка с живота им на
сушата са възникнали редица приспособления. Едно от най-важните е запазването на
кожата им непрекъснато влажна, когато са на сушата. Тъй като имат
чувствителна кожа, създадена за живот във водата, жабите не могат да си
позволят тя да изсъхне – това би имало фатални последствия. Ето защо всички жаби
имат специални жлези, които непрекъснато отделят секрет, докато са на сушата.
Той поддържа кожата им влажна. При някои жаби тези жлези са малки, почти
незабележими отворчета на повърхността на кожата, при други са по-големи,
подобни на брадавици. При бумките тези жлези са точно такива – големи и подобни
на брадавици и са разпръснати неравномерно по гърба. Освен че отделят овлажняващ
секрет, жлезите отделят и вещество, което е опасно за някои дребни животни, но е
безопасно за хората. Това вещество поддържа кожата им чиста от паразити и
бактерии.
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Брадавиците по кожата на бумките ги различават от повечето останали жаби, но
не и от краставите жаби, които също имат брадавици.
Водачът продължава разказа си за други отличителни белези на жълтокоремната бумка.
Разказва им, че бумката е една от най-малките по размер жаби в България и наймалката на Витоша. Може да им разкаже, че съществува и червенокоремна бумка,
която се среща в България, но не и на Витоша и че тя е най-близкият родственик на
жълтокоремната. Двата близки вида най-лесно се различават по оцветяването на
корема, въпреки че при жълтокоремната понякога се случва цветът на корема да бъде и
оранжев и много близък до този на другата бумка. Друг сигурен белег, по който се
разпознават двете бумки са белите точки по корема на червената, които липсват при
жълтата.
Сигурен признак, по който можем да отличим двете бумки от останалите жаби в
България е формата на зениците. При тях зениците са с форма на сърце.
Игра „Познай бумката”
Препоръчителен брой участници: 15-20 деца
Времетраене: 10-15 минути
Необходими материали: няколко листа хартия, твърда подложка за писане, химикалки.
Описание на играта: водачът изрежда белези, а децата трябва да познаят кои от тях се
отнасят за жълтокоремната бумка.
Децата записват в листчетата хартия, само онези белези, които са типични за бумката.
За всеки познат белег отборът получава една точка. За всеки грешен се отнема половин
точка. В края на играта водачът събира листчетата и определя точките, събрани от
всеки отбор. Победител е отборът с най-много точки. В таблицата по-долу са
приложени примерни идеи за това какви белези могат да се използват при тази игра и
кои от тях са характерни за бумката.
Отличителен белег
Една от най-малките жаби в България.
Зениците имат форма на вертикално разположена елипса.
Зениците са с формата на сърце.
Кожата по гърба и страните е изпъстрена с малки
брадавици.
Оцветяването на корема е сивозелено.
Когато се почувства застрашена демонстрира ярката
окраска на корема си.
Катери се много добре по дървета и други растения.

Характерен за бумката
да
не
да
да
не
да
не

За играта могат да се използват и белези, които са характерни за всички жаби и,
разбира се, включително, за бумката. Такива белези са изброени по-долу. При
отбелязването им от децата тези отговори също се считат за верни.
Отличителен белег
Характерен за бумката
Диша и с кожата си.
да
По време на развитието си малките претърпяват да
метаморфоза преди да се превърнат във възрастни.
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След края на играта водачът споменава на децата за още един отличителен белег на
бумките. Специфичното им обаждане.
Сигурен съм, че много малко от вас биха познали, че бумката е жаба, ако не я
виждат, а само чуват звука, който издават мъжките. Всъщност, знаете ли как
жабите издават характерните за тях звуци – крякането? Тези звуци се издават от
мъжките през размножителния сезон с помощта на специални, еластични кожени
торбички, наречени резонатори. При квакането резонаторите се издуват като
балони и по този начин усилват многократно издавания звук. При някои видове жаби
(водните жаби) тези резонатори са по два, разположени непосредствено след двата
края на устата, при други (жабата дървесница и зелената крастава жаба)
резонаторът е само един и е разположен отпред на долната страна на устата.
При бумките, пък, звуковият резонатор на мъжките е разположен вътре в гърлото и
те издават монотонни гърлени звуци „У – у – у – у” с честота 1 до 2 пъти в секунда.
Всъщност звукът, който издават наподобява „Бум-бум“ и оттук произлиза името
им. Можем да ги наречем и гърмящи жаби заради този звук.
Спирка 3: на 3 минути от Спирка 2, покрай платформата на езерото
Водачът въвежда темата за местообитанията на жълтокоремната бумка. Разказва, че
тази жаба е пластичен (приспособим) вид и се среща в разнообразни местообитания –
широколистни и иглолистни гори, заливаеми речни долини, поляни и ливади и други,
но винаги в близост до водата. Ловува във водоемите или в непосредствена близост до
тях. Често обитава съвсем малки по размер водоеми и дори корита на чешми.
Деца, знаете ли, че независимо дали живее в река, езеро, като това тук, или в съвсем
малко корито на чешма, навсякъде, където се среща тази жаба може да сме сигурни,
че водата е чиста. Жълтокоремната бумка е индикаторен вид за чиста вода. Един
вид е индикатор тогава, когато неговото присъствие е сигурен признак за наличието
на дадено обстоятелство. В нашия случай, ако има жълтокоремни бумки, значи
водата е чиста.
Всички се досещаме, че ако водата е замърсена жабите, за които си говорим няма да
има къде да живеят. И на много места се е случило именно така – днес
жълтокоремната бумка не се среща в много водоеми, където преди години я е имало и
основната причина (освен унищожаването на водни басейни) е именно замърсяването
на водата. И това е причинено от нас, хората. Винаги е добре да се замислим какви
последствия ще имат нашите действия върху природата, защото това е средата,
която ни осигурява живот. Ако например всички жаби изчезнат от лицето на земята,
ние не бихме могли да се справим с огромния брой насекоми. Ние, хората, като че ли
често забравяме, че всички в природата сме свързани и зависим един от друг! И не
можем да съществуваме един без друг!
Ако искате, сега можем сами да проверим колко е чиста водата в това езеро. На
брега не виждаме бумки, значи не можем да сме сигурни за чистотата на водата.
Нека проверим това като истински учени. Ето тук съм донесъл някои уреди за оценка
на качеството на водата в езерото.
Дейност „Да проверим колко чиста е водата”
Препоръчителен брой участници: 6-18 деца
Времетраене: 15-20 минути

60

Необходими материали: лакмус хартия, термометър, колба за оценка на прозрачност
(наличието на твърди частици във водата).
Описание на дейността: за отчитането на всеки показател водачът разделя децата на
групи до 6 деца.
Измерване на pH. С помощта на лакмус хартия се измерва киселиността на водата.
Водачът обяснява как става това. Водачът пояснява каква трябва е киселинността на
водата, за да могат да съществуват живите организми в нея и какво се случва при много
ниска и много висока киселинност.
Измерване на температурата. Температурата се измерва с помощта на термометър. При
желание за повече информация, водачът може да въведе тема за земноводните като
студенокръвни животни.
Оценка на прозрачност (мътност) – в колба се налива вода от езерото и окомерно се
оценява нейната прозрачност. Водачът разказва, че повечето водни организми могат да
живеят само в чиста вода. Когато мътността на водата е голяма, това означава, че
кислородът в нея е по-малко, а повечето организми не могат да оцелеят в такава среда.
По време на играта на платформата край езерото освен водачът слизат най-много три
деца, за да се сведе до минимум възможността за възникване на инцидент. Добре е
резултатите от всички замервания на водата в езерото да се демонстрират горе, на брега
на езерото, където всички деца могат да ги видят.
След играта, ако децата проявяват интерес, може да се проведе кратка беседа на тема
„Какво трябва да правим, за да опазим водните ресурси на планетата?”.
Подходящи думи и изрази
Жаби, цикъл на развитие, попова лъжичка, вода, ресурс, човешки дейности.
Допълнителни препоръки
Осигуряване на значки, стикери, дипляни за победителите в игрите.
За играта „Да отгледаш жаба” е препоръчително водачът да има и едни помощник,
който да му асистира при поставянето на всички необходими за играта предмети и да
следи за правилното провеждане на самата игра.
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Тема: Три тона? – не, тритон.

Целева група

Посетители над 16 години

Основно послание

Да се замислим за последствията от нашите действия върху
природата и живите организми, които я населяват.

Място на провеждане

Алея на земноводните, ПП „Витоша”

Препоръчително
време за провеждане

1 май – 15 септември

Продължителност

2 часа

Методи

Беседа по маршрут, игра-състезание, визуализация.

Необходими
материали

Ламинирана рисунка формат А4 на южен гребенест тритон;
ламинирана рисунка формат А4 на малък тритон (мъжки и
женски – ясно да се виждат различията между половете);
ламинирана рисунка формат А4 на алпийски тритон.

Необходима
екипировка

Не е необходима специална екипировка.

i

Информационен блок

Описание на разред Опашати земноводни
Описание на разред Опашати земноводни. При дъждовниците и тритоните тялото е
удължено и завършва с опашка. Те се придвижват на сушата с помощта на четири
крака. Оплождането при тритоните е вътрешно, но без непосредствен контакт между
мъжкия и женската. След брачни игри мъжкият отделя сперматофор, който съдържа
семенни клетки. Той се залепва за камък или водно растение и оттам женската го поема
с клоаката си. Женската снася яйца, от които се излюпват ларви. Ларвите имат външни
хриле, с които дишат във водата. По света има повече от 550 вида опашати земноводни,
разпространени главно в Северното полукълбо. В България се срещат един вид
дъждовник и 5 вида тритони. На Витоша се срещат три вида тритони.
Обикновен (малък) тритон (Lissotriton vulgaris). Дължината на тялото заедно с
опашката достига до 11 см. Има тъмна ивица от ноздрата през окото до задния ъгъл на
устата. По време на размножителния период при мъжките израства висок, слабо
назъбен гребен, слят с опашния плавник. Клоаката при мъжките е тъмна, а при
женските – светлооранжева. Пръстите при мъжките са с тъмни краища и странични,
надлъжни кожни израстъци. Малкият тритон се среща в цяла Европа, с изключение на
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най-северните и най-южните части. В България се среща в цялата страна. Обитава
плитки водоеми и бавнотечащи реки. Храни се с дъждовни червеи, дребни насекоми,
паяци, дребни ракообразни и други. Размножителният период е през пролетта от март
до май. Яйцата се закрепват по водната растителност поединично или на малки групи.
Ларвите се излюпват след около две седмици. Метаморфозата настъпва след два-три
месеца. Младите обикновено прекарват 2 или 3 години само на сушата преди да се
върнат във водата за размножаване.
Южен гребенест тритон (Triturus karelinii). Дължината на тялото заедно с опашката
достига до 19 см. Гърбът най-често е кафеникав с тъмни петна, а коремът – жълт до
тъмнооранжев, с черни петна. Гушата е жълто-оранжева с дребни черни петна. По
време на размножителния период при мъжките израства висок, силно назъбен гребен
ясно отделен от опашния плавник. Клоаката при мъжките е тъмна, а при женските
оранжева. Пръстите имат слабо изразени плавателни ципи. Среща се на Балканския
полуостров, Кримския полуостров, южните части на Русия, Кавказ и Северна Мала
Азия до крайбрежието на Каспийско море. В България е разпространен в цялата страна
с изключение на северната част на Дунавската равнина и цялото поречие на р. Дунав.
Храни се с ларви на насекоми, дребни ракообразни, паяци, дъждовни червеи, тубифекс
и др. Оплождането е през март-май. Възрастните излизат на сушата около месец след
размножаването.
Алпийски тритон (Ichthyosaura alpestris). Дължината на тялото заедно с опашката
достига до 12 см. Горната част на тялото при мъжките е сиво-синя. Отстрани тялото
има по една сребриста ивица, изпъстрена с черни петна. Коремът в размножителния
период е яркооранжев. Мъжките имат нисък (около 2 мм) неназъбен гребен, слят с
опашния плавник, изпъстрен с жълти и черни петна. Пръстите са без плавателни ципи.
Среща се в Западна, Средна и Южна Европа, а в най-южните части на ареала (Испания,
Италия и Балканите) – в изолирани планински находища. В България е разпространен в
Рила, Западните Родопи, Осогово, Стара планина (Петрохан) и Средна гора (около
х. „Богдан”). Обитава чисти бавнотечащи, планински водоеми между 900 и 2500 м н.в.
Храни се с дребни ракообразни, ларви на насекоми и други дребни членестоноги,
червеи, голи охлюви и др. При излюпването си ларвите са много малки (7-10 мм) и
отначало се хранят с едноклетъчни водорасли.
Указания за водача-интерпретатор
Стартова точка на маршрута: в началото на Алеята на земноводните, до
таблото „Земноводните – удивителни създания”
На това място, след като групата се събере изцяло, водачът привлича вниманието върху
себе си и се представя.
Здравейте! Казвам се ... и ще бъда вашият водач. Днес ще си говорим за едни потайни
и малко познати обитатели на ПП „Витоша”. Те живеят и във водата, и на сушата.
Сещате ли се кои са тези животни?
Не, не са жаби. От клас Земноводни са, но не са жаби. За разлика от жабите те
имат опашки, които им помагат да плуват във водата. Никой ли не може да се
досети?
Ако никой от посетителите не се досеща кои са тези животни, водачът им обявява, че
това са тритоните и отново ги пита дали някой от тях е виждал тритон и къде. Обяснява
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на посетителите как изглеждат тритоните и им показва няколко картинки на различни
видове.
А знаете ли, че името тритон не е случайно? То произлиза от името на един древен
старогръцки бог. Разбира се, бог, който живее във водата. Тритон в древногръцката
митология е син на Посейдон и Амфитрита. Обикновено е представен с тяло на човек
и опашка на риба, или на тритон. Също както своя баща и Тритон носи тризъбец.
Негов специален атрибут, обаче, е завитата раковина, с която той свири, за да
успокои или засили вълните.
След това интерпретаторът започва своето представяне с описание на местата, където
тритоните живеят.
Както вече споменах, тритоните живеят и на сушата, и във водата. На сушата
обикновено обитават потайни места в горите. По-голямата част от светлата част
на денонощието те прекарват скрити на влажни места под камъни, корени на
дървета и други. Обикновено са активни през нощта, когато ловуват. На сушата
тритоните се хранят с червеи, насекоми и техните ларви, с паяци и дребни
ракообразни. Извън водата тритоните се придвижват с помощта на крайниците си.
Както видяхме на картинката, те имат четири крака и всъщност много приличат на
малки гущерчета, но не са бързи като гущерите. Обикновено се движат много побавно от тях. А за да могат да дишат на сушата, те, както всички земноводни, имат
бели дробове, т.е. дишат по същия начин като нас хората.
Водачът може да представи още някои особености от живота на тритоните на сушата,
след което събира групата и заедно се отправят към следващата спирка по маршрута.
Хайде, елате с мен, за да разберем как се справят тритоните във водата. Разбрахме,
че на сушата те се чувстват като в „свои води”, ами как ли тогава се справят във
водата?
Спирка 1: на 3 минути от Стартовата точка, до интерактивното табло
„Среда за живот”
След като групата се събере, водачът продължава своята беседа.
Разбрахме, че благодарение на краката си тритоните се придвижват добре на
сушата, но дали умеят да ги използват и във водата? – да, трионите са доста умели
плувци. Само че, това не се дължи толкова на употребата на краката, а на силната и
широка, странично сплесната опашка. Тритоните много умело използват опашката
си и се придвижват учудващо бързо под водата. Може би бихте се запитали как
дишат във водата след като имат бели дробове? Отговорът е – с бели дробове. От
време на време тритоните изплуват на повърхността на водата, за да си поемат
въздух.
Има и още една особеност, свързана с дишането при всички земноводни – освен с
белите си дробове, те дишат и с кожата си. Кожата при всички земноводни е много
чувствителна и работи като фина мембрана, която пропуска течности и кислород да
преминават от околната среда в тялото. Така, разтвореният във водата кислород,
който е в пряк допир с кожата, през нея, достига директно до кръвта на тритона и
се разнася из тялото. Това устройство на кожата има голямо предимство, тъй като
осигурява допълнителен вариант за дишане под водата, но има и недостатъци.
Основният от тях е, че заедно с кислорода през кожата в тялото на животното
могат да навлязат и отровни вещества. Това е причината редица видове земноводни
да изчезват от някои водоеми, където водата е замърсена в резултат на човешката
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дейност. Такива видове, които силно зависят от качеството на водата, учените
наричат индикаторни видове. Това означава, че ако даден вид тритон присъства в
определен водоем, значи водата е чиста (с добро качество), а когото отсъства,
обратно – видът е индикатор (показател) за чиста вода.
Освен че е много чувствителна, за да може да функционира правилно, кожата на
всички земноводни трябва да е непрекъснато влажна. За да я поддържат такава,
тези организми са изработили специална стратегия. Дори тези, които живеят далеч
от водата и нямат възможност да я използват като източник на влага, намират
начин да предпазват кожата си от изсъхване. Това се осъществява с помощта на
специални жлези, които непрекъснато изпускат секрет върху кожата. Така и при
тритоните, които прекарват голяма част от живота си на сушата, кожата остава
влажна.
Тук водачът може да разкаже, че подкожните жлези при много видове тритони отделят
и отрова. Това е защитен механизъм срещу хищници. Най-отровният представител на
семейството се нарича грубокожест тритон и живее в северозападната част на САЩ.
Този тритон има отрова достатъчно силна, за да убие човек. Северноамериканските
индианци, населявали района преди векове, използвали отровата му и мажели с нея
върховете на стрелите си като така ги превръщат в смъртоносни.
Добре е водачът да подчертае, че отровата на тритоните всъщност може да навреди на
човек, само ако влезе в съприкосновение с кръвта му. Българските видове тритони
също отделят съвсем слаби отровни вещества и ако пипнем някой от тях е добре след
това добре да си измием ръцете.
Но да се върнем на значението на водата за тритоните. Водата е изключително
важна за всички тритони, тъй като това е мястото, където протича
размножаването им. Именно във водата мъжките се опитват да впечатлят
женските, танцувайки подводен танц.
Ако групата проявява интерес, водачът може да разкаже допълнителни подробности за
размножаването. След което показва две снимки на мъжки и женски малък тритон и
обяснява на посетителите как могат да разпознаят двата пола. Разказва за яркото
оцветяване и гребена при мъжките, оцветяването на клоаката и кожните израстъци на
пръстите на мъжките.
За да подчертае важността на водата като необходима среда за живот за тритоните,
водачът отбелязва, че някои видове зимуват във водните басейни. Някои от тритоните у
нас зимуват под водата като изпадат в летаргия, докато температурата на околната
среда се повиши.
А как се справят с дишането под водата за по-дълъг период от време? Можете ли да
се досетите?
Водачът коментира отговорите на посетителите и им разяснява, че под водата, докато
са в състояние на летаргия, тритоните дишат през кожата си. Обяснява, че това е
възможно, тъй като в това състояние жизнените процеси се свеждат до минимум и не е
необходим много кислород за поддържане на основните функции на организма.
Водачът подканва групата да се придвижи до следващата спирка.
Май доста поговорихме, нека направим кратка разходка преди да продължим.
Докато групата минава край таблото „Жизнен цикъл при земноводните”, водачът
обръща внимание на посетителите как развитието на жабите минава през различни
стадии.
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Спирка 2: на 3 минути от Спирка 1, до информационното табло „Тритони –
какво е това?”
Тук водачът въвежда темата за метаморфозата при тритоните. Сравнява развитието на
тритоните с това на жабите и обяснява, че са много близки, тъй като подобна
метаморфоза е характерна за всички представители на клас Земноводни. Отбелязва, че
основната разлика между ларвите и възрастните е наличието на външни хриле при
ларвите. Ако прецени, че аудиторията проявява интерес може да въведе понятието
неотения. Това е видоизменено развитие, характерно за много видове тритони. В
процеса на развитие на ларвите, при липсата на подходящи условия или храна, ларвите
не метаморфозират във възрастни, а си остават изцяло водни организми, които дишат с
хриле, но се развива полова система и те могат да се размножават. Ако условията са
подходящи, тяхното потомство следва нормалния цикъл на развитие.
Водачът разказва за различните видове тритони, които се срещат на Витоша. Показва
картинка на трите вида и посочва кои са външните белези, по които се различават.
Сега съм сигурен, че вече знаете много за тритоните, но нека все пак проверим. Хайде
да се разделим на два отбора и да пробваме да изиграем една игра, с която децата се
справят доста добре. Нека видим как ще се справите вие - възрастните.
Дейност „Какво знаем за тритоните?”
Препоръчителен брой участници: 5-12 посетители
Времетраене: 5-10 минути
Необходими материали: картинки на малък тритон (мъжки и женски), южен гребенест
и алпийски тритон
Описание на играта: участниците се разделят на два отбора. Целта е да се разпознаят
различните видове тритони, като се изброят колкото се може повече белези, по които се
различават. Първо, водачът вдига високо картинките на южния гребенест и алпийския
тритон, а участниците започват да изреждат белезите, по които двата вида се
различават (окраска, размери, местообитания др.). Изреждането на белезите започва
като единият отбор направи предположение за белег, който отличава единия вид от
другия. Ако предположението е вярно, отборът получава една точка и идва ред на
втория отбор, които няма право да повтаря вече казания белег. След това играта
продължава с картинките на малкия и южния гребенест тритон (размери, тъмна ивица
през окото при малкия). Последната част от играта се състои с изброяване на белезите,
по които мъжкият малък тритон се различава от женската (яркото оцветяване и гребена
при мъжките, оцветяването на клоаката и кожните израстъци на пръстите на мъжките).
Победител в играта е отборът, събрал повече точки.
Играта може да се изиграе и по друг начин. На всеки отбор се дава по един лист хартия
и химикалка и вместо да се казват гласно белезите, те се записват на листа. В края на
играта водачът изчита списъците с белези на двата отбора, коментира верните и грешни
отговори и обявява победителя.
Спирка 3: на 3 минути от Спирка 2, покрай платформата на езерото
Край изкуственото езеро водачът разказва на посетителите историята на алпийския
тритон на Витоша.
Вече научихме, че на Витоша се срещат три вида тритони. Но историята на единия
от тях се различава от тази на другите два…
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Интерпретаторът разказва как в края на миналия век този вид не се е срещал на
Витоша, но група учени ентусиасти през 1998 г. пренасят 40 индивида от Осогово и ги
пускат в малко изкуствено езерце недалеч от туристически център „Алеко”. Пояснява,
че за тези почти 15 години видът е оцелял на Витоша тъй като условията са подходящи.
Може да разкаже повече подробности, като тази, че засега алпийският тритон е
откриван само в същото езеро, където са пуснати донесените през 1998 г. индивиди, но
тъй като числеността му малко по малко нараства нищо чудно скоро да се появи и в
други водоеми в планината. Водачът завършва своята история с поуката, че такова
пренасяне на животински видове и освобождаването им на места, където не са се
срещали естествено често има негативни последици. Подчертава, че внасянето на
чужди и нетипични видове може да доведе до неочаквани резултати. Така могат да се
пренесат болести, може да се стигне до унищожаване на местен вид, поради прекалено
силната конкуренция и други. Ако темата е интересна на посетителите, водачът може
да даде пример с балканската и американската пъстърва. След внасянето на втората у
нас, тя като по-агресивен вид, на много места е изместила естествената балканска
пъстърва. Освен това, двата вида се кръстосват и дават неплодовито поколение.
Предлагам ви да завършим нашата беседа днес с един интересен факт за тритоните.
Най-вероятно не знаете, че имат и „магически“ способности!
Водачът разказва, че тритоните притежават забележителната способност да
възстановяват увредените си тъкани и органи. Дори при отстраняването на крайник,
той израства изцяло отново. Тритоните могат да регенерират (възстановяват) дори и
много по-сложно устроените си органи като очи и дори сърце. Японски учени
установили, че един тритон може напълно да възстанови увреденото си око 18 поредни
пъти в течение на 16 години, без зрението му да се влоши. Клетките, които така добре
се справят с регенерирането, са много подобни на туморните (ракови) клетки.
Всъщност клетките, които причиняват ракови заболявания при другите организми,
помагат на тритоните да възстановяват увредените им органи.
Въпреки тези си „магически” способности, тритоните не могат да направят нищо,
за да се спасят от нас хората. През последните десетилетия на много места по
света се наблюдава намаляване на броя на тритоните и дори пълното изчезване на
някои видове от определени места. Това се дължи на човешката дейност. Ние
обичаме да пресушаваме езера, блата и други малки водоеми, често променяме
течението на реките, а всичко това води до унищожаване на местообитанията на
тритоните. А на всичкото отгоре и замърсяваме всичко, до което се докоснем,
включително водата, а вече знаете колко чувствителна е кожата на тритоните и
как замърсената вода навлиза директно през нея в организма на тези симпатични
животни. Това, което трябва да направим, е да се замислим за последствията от
нашите действия върху природата и живите организми, които я населяват.
Водачът може да завърши своето представяне с изброяване на дейности и правила за
поведение, валидни за всеки от нас, които могат да доведат до опазването на природата
и конкретно на тритоните.
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Подходящи думи и изрази
Тритони, цикъл на развитие, метаморфоза, вода, индикатор, белези, човешки дейности.
Допълнителни препоръки
Няма.
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Тема: За жабите и хората

Целева група

Посетители над 16 години

Основно послание

Жабите са почитани животни и присъстват в културата на
много народи.

Място на провеждане

Алея на земноводните, ПП „Витоша”

Препоръчително
време за провеждане

1 май – 15 септември

Продължителност

2 часа

Методи

Беседа по маршрут, игра-състезание, визуализация.

Необходими
материали

Картинка на богинята Хекет; 2 информационни блока с
любопитни факти за жаби, 2 молива; 2 бели листа.

Необходима
екипировка

Не е необходима специална екипировка.

i

Информационен блок

Жабите в културата на различите култури по света
Според древните египтяни жабите са били символ на живота и плодородието. Това
вярване е свързано с факта, че милиони жаби се появявали, когато Нил заливал
неплодородните земи. Така е възникнала богинята Хекет (богиня на плодородието,
жена с глава на жаба). Римляните и гърците също са свързвали жабите с плодородие и
хармония. В Древен Китай хората са вярвали, че жабите церят различни болести.
Шотландците смятат, че жабите носят късмет. В Панама хората са убедени, че ако
видиш в природата един специален вид златна жаба, това със сигурност ще ти донесе
щастие. А когато тази жаба умре, ще се превърне в твой талисман.

Указания за водача-интерпретатор
Стартова точка на маршрута: в началото на Алеята на земноводните, до
таблото „Земноводните – удивителни създания”
На това място, след като групата се събере изцяло, водачът привлича вниманието върху
себе си и се представя.
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Здравейте! Казвам се ... и ще бъда вашият водач. По време на нашата разходка днес
ще си поговорим за един свят – този на жабите и на хората. Да, имам предвид точно
един свят – пресечната точка на два толкова различни свята. Жабите присъстват
във фолклора и вярванията на много народи. В някои култури жабите са на особена
почит. Според древните египтяни жабите са били символ на живота и плодородието.
Това вярване е свързано с факта, че милиони жаби се появявали, когато Нил заливал
неплодородните земи. Именно появата на жабите облагородявала почвата и носела
живот на хората, тъй като покрай Нил те отглеждали своите земеделски култури.
Така е възникнала богинята Хекет – богиня на плодородието, жена с глава на жаба
(водачът показва картинка на богинята Хекет). Древните римляни и гърци също са
свързвали жабите с плодородие и хармония. Хайде сега да продължим. Сигурен/а съм,
че след днешната разходка из света на жабите и хората ще гледате с други очи на
тези интересни създания.
Спирка 1: на 3 минути от Стартовата точка, до интерактивното табло
„Среда за живот”
Водачът оставя няколко минути на групата да разгледа таблото, след което продължава
своята беседа.
Сигурно много от вас си спомнят баснята от древногръцкия писател Езоп „Жабите,
които искали цар”. Тя е изключително поучителна и, разбира се, по-скоро отразява
реалността в света на хората. Жабите се помолили на Зевс да им даде цар. В отговор
на тяхната молба, той им дал един пън. Жабите протестирали, че не искат просто
една фигура за цар, а предпочитат страховит цар. Тогава Зевс им изпратил щъркела
за цар, който започнал да ги лови и яде. Поучително, нали? С тази басня се замислихме
за това как е устроен светът на хората, но нека сега да надникнем в любопитния
свят на жабите.
Водачът дава указания за играта „Любопитно от света на жабите”.
Дейност „Любопитно от света на жабите”
Препоръчителен брой участници: 6-30 посетители
Времетраене: 10-15 минути
Необходими материали: 2 информационни блока с любопитни факти за жаби, 2 молива
Описание на играта: водачът разделя групата на два отбора. Всеки отбор получава
един информационен блок с любопитни факти за жабите. Всеки отбор трябва да избере
кои според него са трите най-интересни неща от света на жабите. След това отборите
представят и аргументират своите предложения.
След играта водачът насърчава дискусията за жабите и при интерес посочва още
любопитни факти.
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Информационен блок „Любопитно от света на жабите”
1. Жабите не пият вода, те я поглъщат чрез кожата си.
2. Всеки вид жаба има своя специфична песен, по която безпогрешно може да бъде
разпознат. Квакат само мъжките жаби.
3. Жабите използват лепкавия си език за улавяне на насекоми.
4. Жабите в България са хищници, които се хранят най-вече с различни
безгръбначни животни, за разлика от поповите лъжички, които са
растителноядни.
5. Жабите се срещат почти в целия свят, с изключение на Антарктика.
6. По време на зимния сън върху костите на жабите са образува пръстенче, също
както при дърветата. По този начин може да се определи на колко години са.
7. Жабите са студенокръвни животни и в умерените ширини спят зимен сън.
8. Някои жаби могат да скочат до 20 пъти дължината на тялото си!
9. Размерът на жабите по света е различен – от 1 до 30 см.
10. Окото на жабата може да вижда почти във всяка посока.
11. Въпреки че някои жаби могат да преживеят известно време в солена вода, няма
истински „морски” жаби.
12. Някои жаби могат да променят окраската си в зависимост от показателите на
околната среда (температура и влажност).
13. Някои жаби са отровни.
14. Жабата няма да се превърне в принц, независимо колко пъти я целунеш. Или
пък...

Спирка 2: на 3 минути от Спирка 1, до информационното табло „Жабите –
олимпийски шампиони по скачане”
Виждам, че светът на жабите ви заинтригува. Искам да споделя с вас, че
твърдението, че ако докоснем крастави жаби, можем да се разболеем от краста, не
е вярно. Всъщност тялото на краставите жаби отстрани, зад очите, има две
подутинки, които отделят отровен секрет. Това представлява техният защитен
механизъм за оцеляване в природата. Някои хора, които имат по-чувствителна кожа,
при допир на такъв отровен секрет могат да получат временен обрив.
Много жаби отделят отровен секрет и по този начин отблъскват своите
неприятели. Местните индианци в Южна Америка са извличали отрова от силно
отровни жаби и са намазвали стрелите си с нея. На Витоша живее една интересна
жаба, наречена жълтокоремна бумка. При опасност тя се извива, все едно че прави
мост и показва ярката окраска на коремната си страна – черно жълто-оранжева.
Такова ярко оцветяване в природата е важен сигнал – обикновено така оцветените
организми са отровни. В кожния й секрет се съдържа фринолизин, който може да е
опасен за някои дребни животни, но не и за хората.
Спирка 3: на 2 минути от Спирка 2, до интерактивното табло „Познай
жабата”
След като групата се събере, водачът продължава темата.
В много страни жабите са символ на късмет – например в Япония, Шотландия,
Панама.Според легендата в Панама, ако видиш в природата един специален вид

71

златна жаба, това със сигурност ще ти донесе щастие. А когато тази жаба умре,
ще се превърне в твой талисман. Дори на лотарийните билети има рисунка на
златната жаба. В Шотландия пък почти няма градина на къща без статуетка на
жаба.
Хората са използвали жабата и като герой в много приказки, книги и дори холивудски
продукции. Следващата игра ще ни помогне да се докоснем до народната мъдрост
(водачът дава указания за играта).
Игра-състезание „Народната мъдрост”
Препоръчителен брой участници: 6-30 посетители
Времетраене: 10-15 минути
Необходими материали: 2 бели листа, 2 молива
Описание на играта: водачът разделя групата на два отбора. Всеки отбор получава по
един празен лист и един молив. Всеки отбор трябва да напише колкото може повече
народни пословици, в които има герой жаба. Победител е този отбор, който е посочил
повече поговорки. Водачът допълва с посочените по-долу български и чужди
поговорки.
След края на играта водачът може да предложи на посетителите и сами да измислят
поговорка.
Български поговорки и пословици
Жабите се плашат от щъркела, жената от старостта.
Видяла жабата, че подковават вола, и тя вдигнала крак.
Всяка жаба да си знае гьола.
Жабата на сухо не кряка.
Юнак си кон кове, а жабата крак вдига.
Чужди поговорки и пословици
Не можеш да кажеш само по външния вид на една жаба колко далече може да скочи.
(американска)
Седейки на дъното на кладенеца, жабите мислят, че небето е широко колкото един
капак. (виетнамска)
Помолете жаба да пее на църковна служба (искате невъзможното). (испанска)
Където няма блата – няма жаби. (немска)
Три жени, три гъски и три жаби правят панаир. (немска)
Не опитвай да хванеш две жаби с една ръка. (китайска)
Жабите не скачат през деня без причина. (нигерийска)
Жабата дори да седи на златен стол, пак ще скочи обратно в блатото. (холандска)
Където има жаби и змиите са наблизо. (африканска)
Ще занесеш ли вода на жабата? (латинска)

Спирка 4: в непосредствена близост до Спирка 2, покрай платформата на
езерото
Жабите са почитани животни и присъстват неизменно в културата на много народи
и до днес. В някои страни (Франция, Китай, Филипините, Испания) жабешките
бутчета са предпочитана храна и дори са смятани за деликатес. Учените използват
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жаби, за да разработват нови лекарства. Един вид африканска жаба е първият
организъм, широко използван в лабораториите за установяване на бременност.
Когато човешки хормон, който присъства в урината на бременни жени, се
инжектира в женска жаба, то тя започва да отлага яйца. А все повече хора си
отглеждат жаби като домашни любимци.
Жабите имат много важна роля също и за поддържането на баланса в природата.
Поповите лъжички имат значително участие в кръговрата на веществата – те се
хранят с растителна храна или са всеядни, а самите те са храна за много животни.
Възрастните жаби са естествен регулатор срещу безконтролното размножаване на
някои насекоми.
През последните двадесет години на много места по света се наблюдава намаляване
на броя на жабите и дори пълното изчезване на някои видове от определени места.
Това се дължи на човешката дейност. Ние унищожаваме местата, където те
живеят и замърсяваме водите на водоемите. За да не разрушим допирната точка
между световете на хората и жабите, трябва да сме отговорни и да ценим
природата, която ни осигурява всичко необходимо за нашия живот.
Подходящи думи и изрази
Жаби, култура, фолклор, вярвания, пословици, човешки дейности.
Допълнителни препоръки
Добре е водачът да потърси допълнителна информация за различни вярвания, свързани
с жабите.
Желателно е водачът да покаже снимка на златна жаба, тъй като видът е
забележителен.

73

Използвани източници
Бешков, В., К. Нанев, 2002. Земноводни и влечуги в България, София-Москва, изд.
„Пенсофт”, 120 с.
Бисерков, В. (ред.), 2007. Определител на земноводните и влечугите в България, София,
196 с.
Георгиев В., Божков Д. 1985. Какво знаем за… земноводните и влечугите”, изд.
„Отечество”, София
Закон за биологичното разнообразие. Обн. ДВ. бр.77 от 9 август 2002 г., посл. изм. ДВ.
бр.33 от 26 април 2011г.
Милушев, Вл. Л. Топалова-Жежиха. 2011. Приключения сред дивата Витоша. Обща
интерпретационна програма и Ръководство за интерпретация на фауната в Природен
парк „Витоша”. 356 с.
Наумов Б. 2008. Разпространение и мерки за опазване на земноводните на Витоша,
отчет по договор към ДПП „Витоша”
Наумов, Б., М. Лангуров. 2008. Алпийският тритон (Ichthyosaura alpestris) на Витоша –
опит за реинтродукция
План за управление на Природен парк „Витоша” 2005-2014 г. 2005. Библиотека
„Витоша”, София. 243 с.
Цанова Н., Томова Сн. 2004. Повече от 100 удивителни животни в България, изд.
„Фют”.
A day of adventure in the forest – environmental activities for protected areas, Grupo
Aprender con la Naturaleza, 2003. Parques Nationales, Conservatcion Ambiental
Arnold N., D. Ovenden. 2002. Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. Field Guide
Britain & Europe.Collins. London.
Източници от интернет:
http://amphibiaweb.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Newt
http://www.anglomaniacy.pl
www.animals.about.com/od/amphibians/ss/landtowater.htm
www.bbc.co.uk/nature
www.bg.wikipedia.org/wiki/Безопашати_земноводни
www.bg.wikiquote.org/wiki/Български_пословици_и_поговорки
www.en.wikipedia.org/wiki/Frogs_in_popular_culture
www.frog-garden.com
www.funandgames.org/games/GameBall.htm
www.kidactivities.net/category/Theme-Frogs.aspx
www.momswhothink.com/birthday-party-games/frog-detective.html
www.ranicata.com
www.shabla-greencenter.info
www.shadescreek.org
www.sheppardsoftware.com
www.special-dictionary.com/proverbs/keywords/frog/
www.squidoo.com/tadpoles-to-frogs
www.udoma.com/?view=material&cat=6&itype=38&isubtype=90&info=696
www.bg.wikipedia.org/wikiЗемноводни#.D0.9A.D0.BE.D0.B6.D0.B0
www.waza.org/en/zoo/choose-a-species/amphibians/frogs-and-toads/hyla-arborea

