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Основна информация за Природен парк „Витоша” 

(географски обхват, площ, история и управление на 

защитената територия) 

  
Природен парк „Витоша” (ПП „Витоша“) е разположен в Югозападна България. 
Географският му център има следните координати: 42° 32" 39' г.ш. и 23° 15" 43' г.д., а 
средната надморска височина възлиза на 1317,40 м. Паркът обхваща почти цялата 
планина. Витоша се намира на юг от Софийската котловина и на запад от река Искър, 
която я отделя от Лозенска планина. На югоизток долината на река Ведена я отделя от 
планината Плана. Бука-Преслапската седловина на юг я отделя от планината Верила. 
На запад Витоша стига до Пернишката котловина, а на северозапад Владайската 
седловина я отделя от планината Люлин. 
Има няколко различни теории за произхода на името на планината. Най-популярната е, 
че думата „Витоша” има тракийски произход и означава „двуглавата планина”. Името 
се свързва с типичния двувръх профил на планината, наблюдаван от север – от 
Софийската котловина. 
Витоша е четвъртата по височина планина в България след Рила, Пирин и Стара 
планина. Първенецът на планината е Черни връх с височина 2290 м н.в. 
Витоша е първият парк в България и на Балканския полуостров. Паркът, с включените 
в него резервати, е обявен на 27.10.1934 г. върху площ от 6410 ха по инициатива на 
създадения през 1928 г. Съюз за защита на родната природа. През годините 
територията на парка няколко пъти е била увеличавана и към 2013 г. възлиза на 
27079,114 ха. 
Управлението на ПП „Витоша” се осъществява от Дирекция на ПП „Витоша” (ДПП 
„Витоша”). Институцията извършва контрол и координация при изпълнението на 
Плана за управление на парка. Основните цели при управлението на защитената 
територия са: 
• поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното 
разнообразие в тях; 
• управление и устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси; 
• ефективно управление на туризма при съхраняване на биологичното и 
ландшафтното разнообразие; 
• предоставяне на възможности за развитие на научни и образователни дейности; 
• осигуряване на обществена подкрепа и развитие на партньорства за постигане 
целите на защитената зона. 
Тъй като територията на природния парк е една от най-популярните туристически 
дестинации в България, успешното управление на посетителите е истинско 
предизвикателство. Антропогенното натоварване, особено в най-посещаваните райони, 
води до влошаване на условията за съществуване на редица представители на дивата 
флора и фауна.  
Сред основните задачи пред ДПП „Витоша” е управлението на туристическия поток. 
Вече повече от 10 години ДПП „Витоша” полага усилия за повишаване на екологичната 
култура на посетителите чрез изграждане на специализирана информационна 
инфраструктура, поддържане на основните туристически маршрути и провеждане на 
образователни мероприятия с различни партньори и заинтересовани страни. Изминат е 
дълъг път в процеса на усъвършенстване на природната интерпретация на територията 
на парка. Работата с малките и големи любители на планината може да доведе до 
увеличаване на тяхната съпричастност към проблемите на парка и до намаляване на 
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неблагоприятното антропогенно влияние върху дивата природа. Все още има празнина 
при разработването на обща визия за провеждане на природна интерпретация в 
ПП „Витоша”. Не достигат и добре подготвени интерпретатори. 
Евентуален проблем за защитената територия може да бъде и бъдещо разширяване на 
инфраструктурните туристически съоръжения и урбанизирани територии в границите 
на природния парк. Съществуващите понастоящем инвестиционни намерения за 
разширяване на ски зоната в района на туристически център „Алеко” биха имали 
негативно влияние върху дивата природа в района, а и на територията на цялата 
защитена територия. 
Отговорността по управлението на природните ресурси на Витоша е поделена между 
редица институции, основните между които са ДПП „Витоша”, РДГ „София”, ДГС 
„София”, ДЛС „Витошко-Студена”, РИОСВ – София. Заплаха за доброто управление 
на ПП „Витоша” може да бъде липсата на разбиране, добра комуникация и 
сътрудничество между отговорните структури. 
 
  



3 
 

Обща характеристика на флората и растителността на 

Природен парк „Витоша” 

  
Растителният свят на ПП „Витоша” е изключително богат и многообразен. Той се е 
формирал милиони години в резултат на специфичните геоложки характеристики на 
планината, климатичните промени и активната човешка намеса през последните 
няколко века. На територията на ПП „Витоша” са установени около 500 вида 
сладководни водорасли. До този момент от Витоша са известни 326 вида мъхове, което 
е около 47 % от мъховата флора на България. Разпространени са във всички пояси на 
планината и обитават различни типове природни местообитания. Редките видове 
мъхове са 13 на брой, уязвимите са 8, а застрашените са 7 вида. Висшите растения, 
описани за Витоша са 1489 вида, което е около половината от висшата българска 
флора. Разпределени са в 108 семейства, като най-многобройни са представителите на 
сем. Сложноцветни, Сенникоцветни и Кръстоцветни. Растителните видове с 
природозащитна стойност са повече от 80 вида.  Девет от тях се срещат само в 
България и са български ендемити, а 13 са балкански ендемити – срещат се единствено 
на Балканския полуостров. 49 вида висши растения са включени в Приложение №3 на 
Закона за биологичното разнообразие. Някои от тези видове са от изключителна 
ценност и в европейски мащаб, поради което са включени в редица международни 
конвенции – Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни 
местообитания (Бернска конвенция), Конвенцията по международна търговия със 
застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и др. 
Най-ранните сведения за горите на Витоша датират още от римско време. От тези 
описания, както и от последващите научни изследвания, можем да съдим за видовия 
състав на витошките гори в миналото. В тях са участвали дървесни видове, които се 
срещат и днес, както и доста топлолюбиви дървесни видове като кестени, мушмули, 
кипариси. През Средновековието се оформят вертикалните растителни пояси с 
дървесен състав, близък до днешния. В периода ХІV-ХІХ в. постепенно са били 
унищожавани естествените дъбови и букови гори в ниската и леснодостъпна част на  
планината. Масово са се добивали дърва за огрев и за производство на дървени 
въглища, използвани в железодобива. През този период са били изсечени или 
опожарени и голяма част от иглолистните гори във високите части на Витоша с цел 
откриване на пасища. Днес площите, заети от гори в границите на ПП „Витоша”, са 
повече от половината от територията на планината. Поляните, ливадите и пасищата 
заемат около една четвърт от парка. Останалата част са скали, уникални каменни реки, 
големи торфищни комплекси, мочурища, реки, пътища и др. На Витоша няма обособен 
характерен алпийски пояс. Само в най-високите части се срещат отделни алпийски 
растителни съобщества със сравнително бедна растителност и единични дървета или 
храсти – лапландска върба, обикновен смърч, смрика. 
За разлика от алпийския пояс, високопланинският пояс на Витоша е добре очертан. Над 
горната граница на гората се срещат единични смърчови дървета и клек. Клекът е 
фрагментарно представен в отделни групи над х. „Алеко”, и отделни екземпляри в 
местностите Меча поляна и Комините, над х. „Физкултурник”, в резервата „Бистришко 
бранище”.  
Поясът на иглолистните гори на Витоша е добре развит. Характерни за високите части 
на планината са смърчовите гори, на места примесени с обикновен бук, бреза, бял бор, 
бяла мура, обикновена ела, ива и др. Естествени стари смърчови гори са се запазили 
във водосбора на Владайска река, между върховете Острица и Черната скала, както и в 
резервата „Бистришко бранище”. Горите от бял бор са сравнително малко. Тяхното 
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ограничено разпространение се обяснява с интензивното използване на белия бор в 
миналото като източник на дървесина и смола. Интересен е фактът, че в местността 
Църква се е намирало най-ниско разположеното естествено находище на бял бор в 
България (800 м н.в.). Ограничено разпространение имат и горите от бялата мура. 
Видът е ценен реликт и балкански ендемит.  
В среднопланинската зона най-масово се срещат чисти и смесени насаждения от 
обикновен бук, зимен дъб, габър, бреза и трепетлика и по-рядко от явор, ясен, липа, 
леска. На места букът слиза до 700 м н.в. (над кварталите Бояна и Драгалевци), а в 
други части на парка се изкачва до 1800 м н.в. (местността Казана над с. Железница). 
Буковите гори са най-големи по площ на територията на Витоша. Все още са останали 
единични вековни букови дървета около Драгалевския манастир, където в миналото се 
е намирала една от най-величествените букови гори. В продължение на векове тази 
гора се е съхранила и се е развивала без човешка намеса. По поречията на реките са 
пръснати отделни групи от ива и черна елша. Поради унищожаване на естествените 
гори в по-ниските части на парка, са възникнали гори от бреза и храсталаци, както и от 
леска, глог, чашкодрян, къпина, шипка.  
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Въведение в принципите на природната интерпретация 

 

„Интерпретацията е образователна дейност, която цели да разкрие значението на даден обект и 
взаимовръзката му с околния свят посредством използването на оригинални подходи, при 
непосредствен досег и използване на илюстративни средства, а не само чрез поднасяне на 
фактическа информация.”.  
Фрийман Тилден, 1957 г. (баща на съвременната интерпретация) 

 
Пред специализираните структури за управление на природните ресурси (Дирекции на 
национални и природни паркове, Министерство на околната среда и водите, 
Изпълнителна агенция по горите, Регионални инспекции по околна среда и води и пр.) 
наред с основните им функции, все по-важни стават усилията за популяризиране на 
природното богатство на България и изграждането на екологично съзнание и култура в 
широката общественост. Специалните събития в природозащитния календар (честване 
на Седмица на гората, Ден на Земята, Ден на влажните зони, Ден на околната среда, 
Ден на парковете и др.), организирането на състезания, конкурси и форуми имат важно 
значение и обикновено имат добро медийно отразяване, достигайки до много хора. Но 
най-добър и значим ефект има използването на природната интерпретация като подход 
за повишаване на информираността и съпричастността на посетителите към 
проблемите на биоразнообразието.  
Интерпретацията е преди всичко комуникация с посетителите, разкриваща значението 
на природното и културно наследство по начин, който едновременно вдъхновява и 
образова. Тя провокира интерес и помага на хората да разберат повече за 
биоразнообразието, живите същества, естествените процеси и връзката с човека, като 
едновременно разкрива тяхното значение. Въпреки че интерпретацията носи нови 
знания за посетителя, по-важното е, че предлага преживявания и е забавна. Тя предлага 
интересни и запомнящи се моменти. И не на последно място интерпретацията изгражда 
у посетителите отговорност към местата, които посещават и към обектите на 
интерпретация.  
Основната цел при използването на интерпретацията на природното наследство като 
подход за целите на ДПП „Витоша“ е да подобри преживяванията и разшири 
познанията за природата сред посетителите на парка. Тя, от една страна им помага да 
разберат значението на защитената територия, а от друга я свързва с техния житейски 
опит и разбирания. Именно посредством изграждане и представяне на тематични 
истории за околния свят интерпретаторите провокират посетителите да изживеят 
своето посещение по незабравим и пълноценен начин.  
 
Природната интерпретация следва четири основни принципа. При създаването и 
провеждането на дадена интерпретативна тема те трябва да се следват.  
 
Всяка интерпретативна тема трябва да е организирана и структурирана. 
− Всяка интерпретационна тема има йерархия на идеи. 
− Препоръчително е всяка тема да съдържа не повече от 5 основни идеи. 
− Препоръчително е всяка тема да съдържа едно водещо послание. 
 
Интерпретацията трябва да е тематична. Интерпретацията има тема и послание. 
− Интерпретаторът винаги трябва да прави разграничение между „тема“ и „послание“. 
Темата „Витошкото лале – символът на планината“ може да бъде представена по 
различни начини пред аудиторията, а това кой от всичките тях ще бъде избран, зависи 
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от целите, които интерпретаторът си поставя, както и от избраното основно послание. 
Ако основното послание е: „Да опазим витошкото лале – символът на планината!“, 
темата ще бъде разработена по един начин, а по друг, ако посланието е: „Витошкото 
лале е красиво и интересно растение.“. 
− Публиката запомня посланията, а не фактите. 
 
Интерпретацията трябва да е забавна и да доставя удоволствие. 
− Тя изисква неформална атмосфера и обстановка (разговорен стил; недопустимо е 
използването методи, които напомнят на публиката за училищното образование; 
ползват се игри, пътувания, смяна на похвати и сцени, драма, хумор, музика и пр.). 
− Интерпретацията разказва истории. Интерпретаторът не поднася само суха 
фактологическа информация, а разкрива взаимовръзки, обяснява причините и 
последствията, пояснява ефекта от човешката дейност или въздействието на даден 
компонент на природата върху нас, хората. 
− Добрата интерпретация изисква активно участие на публиката. 
 
Интерпретацията трябва да е съобразена с публиката. 
− Всяка тема трябва да е свързана с неща, които публиката познава. За целта е важно 
да се подбират подходящи примери, аналогии и сравнения. 
− Тя е лична, т.е. свързана е не само с неща, които публиката познава, но и с такива, 
към които има отношение, неща от нейния живот и опит, например: „Ако ги нямаше 
горите на Витоша, въздухът в София щеше да е много по-замърсен.“. 
− Една от основните и най-предизвикателни задачи пред интерпретатора е да намери 
допирната точка между обекта, който представя, публиката и своите разбирания и 
знания. 
 
Природната интерпретация използва различни методи, които стимулират мисълта и 
креативността на участниците. Беседата използва максимално потенциала на 
конкретната ситуация, за да увеличи груповото участие. Демонстрацията пък е 
обучителна техника, при която се показва същността на дадено явление, или пък се 
представя конкретна характеристика на даден обект. Визуализацията подпомага 
запомнянето и подобрява възприемането на различни процеси от участниците. Ролевата 
игра включва изпълнението и импровизирането на роли. Тя дава възможност на 
„актьора” да се вживее в конкретната роля. Интерактивното проучване се осъществява в 
реални условия. Участниците получават предварително ясни и точни задачи и указания 
за провеждане на изследването и за отчитане на резултатите. Методът на мозъчната 
атака се използва за поощряване на творческата активност на посетителите по 
конкретна тема или проблем. Той включва генериране на идеи, анализ на 
предложенията, оценка и обобщаване на идеите. Използването на интерактивни тестове  
може да включва получаване на информация за придобиването на нови знания, както и 
формиране на мнение и отношение по определена тема. Използването на приказките и 
притчите също е изключително успешен метод. Често посланието, което носят, се 
възприема по-лесно от групата. Дискусията е изключително важен метод, особено при 
решаването на даден проблем или казус. Интерпретаторът трябва да насърчава 
дискусия при провеждането на интерпретативна тема. 
При разработването и представянето на интерпретативните теми, те трябва да бъдат 
съобразени с аудиторията. Ежегодно посетителите в ПП „Витоша” са повече от 3 
милиона. Това включва хора от различни възрастови групи, с различен опит, знания и 
интереси. Добрият интерпретатор трябва да съумее да представи информацията и да 
предаде посланието по различен начин в зависимост от публиката, пред която я 
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представя. Речникът, отношението, понякога дори интонацията се налага да бъдат 
променяни в зависимост от възрастта, познанията и интересите на посетителите. Всеки 
отделен посетител има свои собствени очаквания от срещата с природата. Често 
непринуденият разговор с посетителите в началото на интерпретацията, който разкрива 
техните очаквания, е изключително полезен за интерпретатора. Чрез него той може да 
открие кое би било интересно за посетителя и кое не, да определи доколко ще навлиза в 
подробности при своето представяне и какъв тип дейности и игри ще бъдат добре 
възприети от конкретната публика. Това може да стане с помощта на предварителен 
разговор или посредством няколко кратки въпроса от страна на водача при срещата с 
групата.  
За улеснение на интерпретаторите и по-добра организация на представените теми, в 
настоящото ръководство посетителите са разделени в четири различни целеви групи, 
формирани на възрастов принцип: деца на възраст от 4 до 6 години, деца на възраст от 
7 до 10 години, деца на възраст от 11 до 15 години и посетители над 16 години.  
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Туристически център „Алеко” и резерват „Бистришко 

бранище” 

Туристически център „Алеко”  

Местоположение: намира се на 1800 м н.в., в подножието на Черни връх (2 290 м) и 
само на 20 км от центъра на София. Състои се от няколко постройки, разположени 
около хижа „Алеко” – най-старата хижа на Витоша, построена в периода  
1924 - 1932 г. 
Описание: тук са разположени хижите „Алеко” и „Сълзица”, почивният дом „Ведра” и 
хотел-ресторантите „Простор” и „Морени”. В района има няколко пункта за хранене и 
база на ПСС. Близостта на център „Алеко” до София го прави една от най-
посещаваните туристически дестинации у нас и най-популярното място на Витоша. Над 
един милион посетители годишно идват в района.  
Туристически център „Алеко” е разположен в близост до двата витошки резервата –  
„Бистришко бранище” и „Торфено бранище”. На изток се издига мощният масив на 
Резньовете, а на юг – най-високият връх на Витоша, Черни връх. Това е и основният 
изходен пункт за изкачване на най-високата точка на планината. 
Дебелата снежна покривка през зимата, североизточното и северното изложение 
благоприятстват развитието му и като ски център. В района съществуват няколко ски 
писти и обслужващи съоръжения.  
Туристическият център е пункт от европейския туристически маршрут „Е-4”. 
Произход на името: центърът е кръстен на името на известния български писател и 
турист Алеко Константинов. В района е възникнало организираното туристическо 
движение у нас. По призив на Алеко Константинов на 27.08.1895 г. се извършва 
първото организирано изкачване на Черни връх. Тогава повече от 300 души се изкачват 
на първенеца на планината.   
Интересни обекти в близост:  

• м. Меча поляна – 10 минути; 
• Черни връх – 1час и 30 минути; 
• хижа „Тинтява” – 1 час и 30 минути; 
• учебна база „Академик” (х. „Физкултурник”) – 2 часа. 

Резерват „Бистришко бранище”  

Местоположение: разположен е върху източния склон на Витоша, под върховете 
Малък и Голям Резен и Скопарник. Той обхваща горните течения на Бистришка и 
Янчевска реки, които извират от каменните грамади под споменатите върхове. 
Неговата най-висока точка е 2286 м, а най-ниската – 1430 м н.в. Той е дълъг около 
4,5 км, а ширината му е около 3 км. 
Описание: резерватът „Бистришко бранище“ е обявен едновременно с парка, със 
същото Постановление на Министерския съвет от 27.10.1934 г. върху площ от 741,7 ха. 
Целта на създаването е да се обявят за строго-охранителен периметър и национален 
парк, с резерватите в него, горите и пасищата-айлаци на Витоша. През годините площта 
на резервата е променяна неколкократно и днес тя възлиза на 1061,6 ха  
През 1977 г. резерват „Бистришко бранище“ е включен в списъка на биосферните 
резервати по програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО. 
„Бистришко бранище“ е обявен за резерват с цел да се запазят първичните екосистеми 
от смърч, както и видовете от субалпийската зона. Горите обхващат около 52% от 
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неговата площ, а останалата част са алпийски тревни зони и каменни грамади. 
Преобладаващ е смърчът с примес от бук. Срещат се още бреза, трепетлика, офика, ива 
и много рядко ела и бяла мура. Средната възраст на гората е 100-120 години, а средната 
височина на дърветата надхвърля 25 м. Най-старите смърчови дървета са на 140-150 
години, с диаметър до 1,30 м. На сравнително малката площ на резервата се срещат 7 
ботанически вариетета. От тревните видове могат да се срещнат лазаркинята, заешкият 
киселец, вранското око, ежовчето и много други. На няколко изолирани места се 
срещат и групи от клек – остатъци от някогашния клеков пояс в планината. В 
сенчестите смърчови гори могат да се видят сапрофитни растения – орхидеи и 
самострък. Климатичните условия в резервата са доста сурови. Средната годишна 
температура се движи между 10 и 15°C. Във високопланинската част (над 2 000 м н.в.) 
шест месеца от годината (от ноември до април) са с отрицателни средни температури. 
В среднопланинската част месеците с отрицателни средни температури са четири (от 
декември до март). Снежната покривка е продължителна – от 80 до 200 дни, с дебелина 
от 1,5-2 м. Особено характерна е голямата преспа под вр. Голям Резен, която се вижда 
добре от София и се задържа до юли, а понякога и до август. 
Движението през резервата е разрешено само по маркираните пътеки от х. „Алеко“ за 
с. Железница и с. Бистрица. 
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Тема: Витошкото лале – символът на планината 

  
 

Целева група Деца на възраст от 4 до 6 години. 
 

 

Основно послание Да опазим витошкото лале – символът на планината! 

Място на провеждане х. „Алеко“ – горна лифтова станция „Голи връх“ – Платото – 
х. „Алеко“.  

Препоръчително 
време за провеждане 

15 юни – 30 юли. 

Продължителност 2,5-3 часа. 

Методи Беседа по маршрут, приказка, асоциативна игра, визуализация, 
игра-състезание. 

Необходими 
материали  

4-20 листа (в зависимост от броя на участниците) с нарисувано 
стъбло на витошко лале (приложение №1); 4-20 плика с 
цветове на 6 растителни вида; 4-20 бр. сухи лепила; 2-4 кутии с 
5-8 стикера или лепящи листчета; малък модел на витошко 
лале. 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Витошко лале (Trollius europaeus), сем. Лютикови (Ranunculaceae) 

Описание: многогодишно тревисто растение. Стъблото е неразклонено, облистено по 
цялата дължина, достига височина до 1 м. Листата са два типа – приосновни и 
стъблени. Приосновните листа са с дълги дръжки, нарязани на три до пет дяла. 
Стъблените листа също са наделени, но са без дръжки или дръжките са къси. Цветовете 
са едри, овални, с якрожълта украса, в диаметър достигат до 5 см. Има многобройни 
тичинки и плодници. Цъфти през юни – август. Плодовете са мехунки. Размножаването 
е със семена.  
Местообитания и популации: расте по влажни тревисти местности, високопланински 
ливади, покрайнини на гори.При подходящи условия образува огромни колонии. 
Общо разпространение: среща се почти навсякъде в Европа, но в южните райони 
предимно в планините. 
Разпространение в България: в по-високите наши планини.  
Разпространение на Витоша: среща се по влажни места в субалпийския пояс. 
Природозащитно значение: защитен вид, включен в Приложение №3 на Закона за 
биологичното разнообразие. 
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Други названия на вида: планински божур, витошки божур, жълтоглавник, гюрджин. 
Състояние и проблеми: най-висока степен на уязвимост се отчита при растителността 
във влажните зони. Негативните фактори от естествен характер включват: промените в 
климата (глобалното затопляне се отразява крайно неблагоприятно върху 
хигрофилните растения и животни и като цяло върху хабитатите край реки, торфища, 
заблатени места и други влажни зони); сукцесия на хвойната – отразява се 
неблагоприятно на тревните екосистеми над горната граница на гората. Отрицателните 
фактори от антропогенен  характер: бране за букети (поради добрите си декоративни 
качества става най-често обект на посегателство от страна на туристите); промяната на 
водния режим се отразява най-драстично върху най-ценните растителни местообитания 
(торфени и влажни), като тези влияния се усилват от доказаното глобално засушаване;  
предизвикани от човека пожари. 
Предприети мерки за опазване на вида в Природен парк „Витоша”:  в Плана за 
управление на Природен парк „Витоша“ са установени приоритети с планирани 
дейности, свързани с опазването, поддържането и възстановяването на биологичното и 
ландшафтно разнообразие. Вземат се мерки за контролиране и насочване на 
туристическия поток, реализират се образователни дейности, провеждат се 
информационни кампании, извършва се редовен мониторинг и др. 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: туристически център „Алеко”, пред 
х. „Алеко” 

В началото на маршрута водачът събира групата и се представя. 
Здравейте! Казвам се ... и днес ще бъда ваш водач. Ще се разходим заедно из 
прекрасната Витоша планина, ще ви  запозная с едно удивително красиво растение, 
превърнало се в неин символ. Кое е това растение, защо е избрало Витоша за свой дом, 
както и много други интересни и любопитни неща ще научим като навлезем в 
приказното цветно царство. Готови ли сте, да тръгваме тогава! 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на10-12 минути от Стартовата точка, след пресичането на 
дървения мост през морената по пътеката за лифтова станция „Голи 
връх“ 

Водачът събира групата и започва да разказва приказка. 
Сега ще ви разкажа една приказка, слушайте внимателно, тя ще ви разкрие много 
неща за търсения от нас символ на планината.  
В едно приказно царство, наречено Витоша, живели царица Флора и цар Планинец. 
Мечтата им била да си имат детенце и така, в един прекрасен юнски ден се родил 
дългоочакваният наследник. Нарекли го Витошко лале – на името на царството. 
Навред се разчула хубавата новина и добрите орисници дошли да видят малкия принц. 
Първата му пожелала да бъде красив, втората – да бъде обичан и ценен, а третата 
казала: „ Животът ти няма да бъде никак лек, ще трябва да се справяш с много 
трудности, затова ти трябва сила и подкрепа.”. И така, Витошкото лале пораснало 
високо и стройно, с буйна златиста коса. Всички били запленени от красотата му. За 
него се пеели песни, пишели се книги, рисували се картини – станал световно известен. 
Всеки започнал да свързва царството Витоша с Витошкото лале. Но въпреки това, 
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животът му не бил никак лек, както предрекла орисницата. Заплахите за живота му 
били много – влажните места, където бил неговият дворец ставали все по-сухи; 
недоброжелателните туристи искали да го отведат у дома си; хвойната пък искала 
да превземе двореца му. Тези заплахи, обаче, били забелязани навреме от приятелите 
на царство Витоша. Така, преди много, много години, когато вашите баби и дядовци 
са били колкото вас, приятелите на планината я обявили за специално място – 
Природен парк. В този Парк, в царството Витоша, всички диви растения и животни 
били на почит. Хората идвали тук, за да се наслаждават на красивата природа, но 
пазели и се грижели за дивите обитатели. Така е и до днес! След години пък включили 
децата на Витошкото лале в специален Царски указ и те станали защитени видове. 
Затова днес Витошкото лале вече се радва на по-спокойни дни и дълголетие, а дали 
това ще продължи, зависи от всички нас – посетителите, туристите, гостите  на 
царство Витоша. 
След края на приказката водачът подканва децата да разсъждават като ги провокира с 
въпроси. Примерни въпроси могат да бъдат:  
− Разбрахте ли от приказката кое е растението, превърнало се в символ на 
планината? 
− Опишете как изглежда Витошкото лале? 
− Къде живее Витошкото лале? 
− Пред какви заплахи е изправено Витошкото лале? 
− Какво е направено за опазването на Витошкото лале? 
− Как наричат още Витошкото лале? 
 
Водачът показва рисунка на витошко лале и дава кратка информация за вида – 
описание, местообитание, разпространение и др. След това децата трябва да открият 
растението в природата, вървейки по маршрута. 

Спирка 2: на 10 минути от Спирка 1, лифтова станция „Голи връх” 

Водачът дава на групата няколко минути за почивка и продължава със следващата игра.  
 
Игра „Кой е моят цвят?”  
Препоръчителен брой участници: 4-20 деца. 
Времетраене: 15-20 минути. 
Необходими материали: 4-20 листа (в зависимост от броя на участниците) с 
нарисувано стъбло на витошко лале (приложение №1); 4-20 плика с цветове на 6 
растителни вида; 4-20 бр. сухи лепила.  
Описание на играта: водачът раздава на всеки участник по един лист със стъбло на 
витошко лале, един плик с цветове на 6 растителни вида и сухо лепило. След това дава 
указания на участниците – да намерят кой от цветовете в плика е цветът на витошкото 
лале и да го залепят на правилното място.  
 
Картинката с витошкото лале, което сглобихте, остава за вас. Ако открием това 
красиво растение тук, в планината, можем да му се полюбуваме и да го снимаме! 
Снимката е най-добрият начин да запазим за дълго хубавия спомен. Ние не сме от 
ония недоброжелателни туристи от приказката, нали!? 
 
Интерпретаторът дава указания за играта „Има витошко лале“.  
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Игра „Има витошко лале“  
Препоръчителен брой участници: 5-20 деца. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали: малък модел на витошко лале. 
Описание на играта: участниците застават в кръг. Едно от децата остава извън кръга и 
държи модела на витошкото лале в ръка, започва да тича зад децата от кръга, избира 
някого, зад когото оставя модела незабелязано и продължава да тича, като трябва да се 
върне на мястото, където е оставило модела. Докато детето обикаля кръга, децата 
трябва да наблюдават внимателно и щом забележат, че моделът е оставен, да започнат 
да викат: „Има витошко лале, има витошко лале...”. Детето, зад което е моделът, , взема 
модела и започва да тича, като се опитва да се върне на мястото си преди детето, което 
му е оставило модела. Ако успее, тогава обикалящият продължава с играта. Ако не 
успее, тогава си сменят ролите. Тичането става в посока на часовниковата стрелка. 
Играе се на принципа на играта „Гори, гори кърпа..”.  

Спирка 3: на 10-15 минути от Спирка 2, Платото след като се изостави пътя 
за Черни връх и се поеме по зимната маркировка за х. „Алеко“ 

След като групата се събере водачът дава указания за играта игра „За да ме има…”. 
 
Игра „За да ме има…”  
Препоръчителен брой участници: 10-30 деца. 
Времетраене: 15-20 минути.  
Необходими материали: 2-4 кутии с 5-8 стикера или лепящи листчета (в зависимост от 
броя на децата). 
Описание на играта: водачът вади 2-4 кутии, във всяка от които има по 5-8 стикера с 
рисунки на витошко лале, круши, слънце, червей, облак с дъжд, поляна, гнездо, 
жълъди. Водачът разделя децата на 2-4 отбора (минимум по 5 деца в отбор и максимум 
8). Всеки отбор има по 1 кутия със стикери и всяко дете от съответния отбор трябва да 
изтегли по 1 стикер от своята кутия и да си го залепи, така че останалите да могат да го 
виждат. След това водачът им поставя задача всеки отбор да намери своето витошко 
лале. Детето-витошко лале трябва да застане в средата, а останалите да се огледат – кой 
какво е и тези от тях, които са необходими за живота на растението да го обградят в 
кръг. Останалите деца от отбора остават встрани. Отборът, който правилно е подредил 
кръга, е победител. Водачът показва на останалите кръга и прави обобщение: „За да 
расте витошкото лале, са му нужни светлина, влага и подходяща почва. А сега да 
видим кой остана извън кръга .... и започва да задава въпроси на децата – Кой се храни 
с круши? Кой живее в гнездо? Кой похапва червейчета? Кой събира жълъди?”. 

Спирка 4: на 10минути от Спирка 3, отново х. „Алеко“  

Водачът прави обобщение на темата.  
Нашата разходка върви към своя край, вече познавате красивия символ на Витоша – 
Витошкото лале. Като истински приятели знаете какви са трудностите, с които 
трябва да се справя това удивително растение и, надявам се, сте готови да му 
помагате занапред. В царството на Витошкото лале живеят още много интересни 
растения и животни, които имат нужда от нашите  грижи и внимание, за да 
оцелеят в този динамичен свят! Но ние ще им помагаме, нали? И пак ще идваме да ги 
виждаме! Хареса ли ви разходката на Витоша? Разделям се с вас и ви пожелавам да 
обичате и пазите природата, до нови срещи! 
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Подходящи думи и изрази 

Защитен вид, растение, опазване, заплахи, символ на планината и др.  

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на картички, стикери, дипляни с витошкото лале за победителите в 
игрите.  
По време на разходката е добре интерпретаторът да следи за наличието на витошко 
лале и нагледно да показва различните части на растението, характерни отличителни 
белези и т.н. 
Видовете за играта „Кой е моят цвят?“ могат да бъдат подбрани от водача спрямо 
периода на вегетация и да са представители от района. А също така водачът може да 
сложи и цвят на лале и да обясни на децата, че всъщност витошкото лале не е лале, а е 
братовчед на жълтурчето и лютичетата.  



15 
 

Приложение №1  

Стъбло на витошко лалеза играта „Кой е моят цвят?” 
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Тема: Планинският крем – красавецът, който не се бои от ветрове и мраз 

  
 

Целева група Деца на възраст от 7 до 10 години. 
 

 

Основно послание Планинският крем не се бои от ветрове и мраз, но се бои от 
нас – нека променим това! 

Място на провеждане х. „Алеко“ – м. Резньовете. 

Препоръчително 
време за провеждане 

30 май – 15 август. 

Продължителност 3,5-4 часа. 

Методи Беседа по маршрут, игри, визуализация, разказ. 

Необходими 
материали  

2-5 комплекта с рисунки на 9 вида от 3 семейства (по 2 вида от 
сем. Сенникоцветни, сем. Лютикови, сем. Кремови; 1 бр. плик, 
формат А4 или А5; 1 бр. картичка с ламинирана 
рисунка/снимка на планински крем, формат А5; 1 бр. 
отпечатано писмо; 5-20 бр. работни листа №1 (приложение 
№1); 5-20 бр. работни листа №2, принтирани върху картони с 
формат А4 (приложение №2); 5-20 бр. химикали;  5-10 
комплекта флумастери или цветни моливи; 2 бр. картони А3 с 
нарисувани планинските пояси на Витоша; скица на Витоша; 2 
плика с комплект от 10 стикера на различни растителни 
видове; две картонени шапки (с цвят на планински крем). 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Планински крем (Lilium jankae), сем. Кремови (Liliaceae) 

Други названия на вида: самодивско лале, янкиев крем, жълт планински крем. 
Описание: многогодишно тревисто растение. Стъблото е изправено, високо до 1 м, 
облистено с многобройни последователни листа. В горната си част често е разклонено 
и завършва с няколко цвята. Листата са ланцетни, дълги до 10 см. Цветовете са едри, 
много красиви, с удължено елипсовидни, извити назад яркожълти венчелистчета, 
отвътре напръскани с кафяви петънца. Керемиденочервените прашници са увиснали на 
дълги дръжки, а между тях се подава триделно оранжево близалце. Цъфти през юни-
юли, има силна и неприятна миризма, с която привлича опрашителите си.Плодовете 
саот типа „кутийка”. Размножаването е главно със семена.  
Общо разпространение: общото му разпространение е ограничено в границите на 
Балканския полуостров. 
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Разпространение в България: Витоша, Централен Балкан, Рила и Пирин. 
Разпространение на Витоша: среща се по тревисти места в субалпийската зона.  
Природозащитно значение: балкански ендемит. Защитен вид, включен в Приложение 
№3 на Закона за биологичното разнообразие.  
Състояние и проблеми: негативните фактори от естествен характер включват:  
промените в климата (глобалното затопляне се отразява крайно неблагоприятно върху 
растенията от субалпийската зона); сукцесия на хвойната (тази тенденция се отразява 
неблагоприятно на тревните екосистеми над горната граница на гората). Негативните 
фактори от антропогенен  характер са: събиране на букети (красотата на планинския 
крем го превръща в жертва на туристи, които, опитвайки се да го откъснат, поради 
жилавото му стъбло, го изтръгват до самата луковица и го обичат на гибел);  
предизвикани от човека пожари; пашата на животни. 
Предприети мерки за опазване на вида в Природен парк „Витоша“ : в Плана за 
управление на Природен парк „Витоша“ са установени приоритети с планирани 
дейности, свързани с опазването, поддържането и възстановяването на биологичното и 
ландшафтно разнообразие. Вземат се мерки за контролиране и насочване на 
туристическия поток, реализират се образователни дейности, провеждат се 
информационни кампании и др. 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: туристически център „Алеко”, пред 
х. „Алеко” 

В началото на маршрута водачът се представя на групата. 
Здравейте! Казвам се ... и ще бъда ваш водач. Заедно ще се разходим из зеленото 
царство на планината Витоша и ще открием най-красивото сред красивите цветя. 
Освен ослепителна красота, това растение има много други качества. Какви са те и 
каква слава си е спечелило цветето, ще научим след малко. Предполагам, че вече 
нямате търпение да се запознаете с този красавец? Ами, да тръгваме тогава!  
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 

Спирка 1: Спирка 1: на 5-8 минути от Стартовата точка, м. Меча поляна 

Водачът изчаква групата да се събере и продължава с играта „Писмо от Планинския 
крем”.  
 
Игра „Писмо от Планинския крем”  
Препоръчителен брой участници: 5-20 деца. 
Времетраене: 20-30 минути.  
Необходими материали: 1 бр. плик, формат А4 или А5, 1 бр. картичка с ламинирана 
рисунка/снимка на планински крем, 1 бр. отпечатано писмо, 5-20 бр. работни листа №1 
(приложение №1), 5-20 бр. работни листа №2, принтирани върху картони с формат А4, 
(приложение №2), 5-20 бр. химикали, 5-10 комплекта флумастери или цветни моливи. 
Описание на играта: водачът намира подходящо място така, че децата да могат да 
седнат около него и им казва, че за тях се е получило писмо. Показва им плика с 
подател Планинския крем. Изважда картичката от плика и я показва на всички. След 
това раздава на всяко дете по една химикалка и работен лист №1, за да си водят 
записки, докато той чете писмото. След като прочете писмото, раздава на децата 
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работен лист №2. Всяко дете трябва да изработи Международен паспорт на 
Планинския крем, като попълни необходимата информация и нарисува цветето на 
мястото за снимката. За изпълнението на задачата имат 10-15 минути. Когато времето 
изтече, всички разглеждат паспортите и обсъждат, каква информация за растението 
дават те. 
 
Интерпретаторът отваря плика и изважда първо картичката. След това вади писмото и 
започва да чете: „Мили деца, моля, помогнете ми. Спешно се нуждая от паспорт. 
Горската полиция е тръгнала на проверки из планината и ако дойде при мен, аз нямам 
с какво да удостоверя самоличността си. Ще ви дам личните си данни, описание и 
всичко необходимо, за да ми изготвите необходимия документ. И така, казвам се 
Планински крем, наричат ме още Самодивско лале, Янкиев крем, Жълт планински 
крем. Стъблото ми еизправено, с много и последователни листа. В горната част на 
стъблото ми има три цвята. Те са едри и яркожълти, извити навън. Отвътре са 
напръскани с кафяви петънца. Прашниците ми са керемиденочервени, увиснали И да не 
прозвучи нескромно – аз съм изключително красив, така че внимавайте как ще ме 
нарисувате! Аз съм специално цвете. Хората ме наричат балкански ендемит. Все се 
чудя защо хората измислят такива сложни думи, за прости неща?! Това значи, че аз и 
братовчедите ми кремове, живеем само на Балканския полуостров и никъде другаде в 
света. Аз съм роден в Природен парк „ Витоша“ през месец юни. Настоящият ми 
адрес е субалпийската зона на планината Витоша. Предварително ви благодаря за 
отзивчивостта и съдействието. Благодарение на вашата помощ ще се размина с 
някоя солена глоба. Ще ви чакам на поляната над хижа „ Алеко“ в 12:00 часа на 
обяд.”.  
 
Водачът прави обобщение на представената информация, показва на групата още 
веднъж картинката на планинския крем и казва: „ Добре се справихте с задачата, а 
сега да тръгваме да намерим и самия Планински крем и да му дадем паспорта, 
нали?!”.  

Спирка 2: 15 минути от Спирка 1 преди Резньовете, по туристическата 
пътека за х. Физкултурник 

След като групата се събере, водачът продължава своята беседа.  
Предполагам знаете, че Витоша е една от високите планини в България. Височината 
на най-високия връх на планината, Черни връх, е 2290 метра надморска височина 
(колкото височината на 100 осеметажни блока). Водачът показва скица, на която е 
нарисувана планина Витоша, обозначена е София, туристически център „Алеко”. Това 
означава, че Черни връх е с 2290 метра по-високо от нивото на морето (показва, къде 
би било разположено нивото на морето на неговата скица), което ние приемаме за нула. 
София, например, се намира на 550 метра надморска височина. А мястото, където се 
намираме сега, е туристически център „ Алеко”. Тук сме на 1800 метра над морето, 
ето защо ви казвам, че се намираме във високата планина (пак показва на скицата къде 
е ниско в планината и къде – високо). Сега условно ще разделим планината на пояси, 
зони по височина. В различните пояси живият различни растения и животни. Нека да 
видим сега дали ще се справите със следващата задача. 

Водачът дава указания за играта „Помогни ми да се прибера у дома”. 
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Игра „Помогни ми да се прибера у дома”  
Препоръчителен брой участници: 4-20 деца. 
Времетраене: 5-10 минути.  
Необходими материали: 2 бр. картони А3 с нарисувани планинските пояси на 
Витоша – долен (от 0 до 1000 м н.в.), среден (планински) пояс (от 1000 до 2000 м н.в.), 
горен (високопланински) пояс (над 2000 м н.в.), 2 плика с комплект от 10 стикера на 
различни растителни видове (дъб, бук, планински крем, обикновен глог, смърч, 
коприва, горска ягода, лайка, витошко лале, шипка). 
Описание на играта: участниците се разделят на 2 отбора. Водачът дава на всеки отбор 
по един картон с нарисувани планинските пояси на Витоша и по един плик със стикери 
на 10 растителни и животински вида. След това им поставя задача в рамките на 5 
минути да помислят и преценят кой вид за кой растителен пояс е характерeн, като го 
залепят на съответното място на картона. Отборът, който свърши пръв получава 1 
точка. За всеки правилно поставен вид се получава по 1 точка. Победител e отборът с 
най-много точки. 

След края на играта водачът дава малко информация за видовете и поясите. Казва, че 
някои видове могат да се срещнат в два или дори в 3 пояса. Но има и такива, които 
живеят само в един, където условията за него са най-подходящи. Обяснява защо.  

А знаете ли ние сега в кой пояс се намираме? Тъй като сме на около .... метра 
надморска височина,ние се намираме на точното място, за да се срещнем с красавеца 
на планината. Така че, оглеждайте се!  

Спирка 3: 10-15 минути от Спирка 2 под Резньовете, по туристическата 
пътека за х. Физкултурник 

Водачът дава указания за провеждането на играта „Открий роднините на планинския 
крем”.  
 
Игра „Открий роднините на планинския крем”  
Препоръчителен брой участници: 4-20 деца. 
Времетраене: 10-15минути.  
Необходими материали:  2-5 комплекта с рисунки на 9 вида от 3 семейства (по 2 вида 
от едно семейство): сем. Сенникоцветни (балканска пищялка, сибирски девесил, 
седмолист); сем. Лютикови (витошко лале, блатняк, лютиче), сем. Кремови (петров 
кръст,  миризлива момкова сълза, синчец). 
Описание на играта: участниците се разделят на 2-5 отбора. Всеки отбор получава по 1 
комплект с рисунки на 6 вида от 3 семейства (по 2 вида от едно семейство). Отборите 
трябва да намерят растенията, които са от семейството на планинския крем – сем. 
Кремови. Отборът, който пръв открие роднините на планинския крем е победител в 
играта. Ако децата проявят интерес, играта може да продължи и да се опитат да 
намерят и други растения, които си приличат и според тях принадлежат на едно и също 
семейство.  
 
Както вече открихте, планинският крем е роднина с петровия кръст, момковата 
сълза и синчеца. Те са от едно и също семейство – семейство Кремови. На нашата 
планета растат над 3000 вида кремови растения. Най-много от тях се срещат в по-
топлите райони на Земята, а в по-хладите и студени райони се срещат много рядко. 
Полезните свойства на кремовите растения са известни от дълбока древност. Много 
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стари документи показват, че древните египтяни, гърци и римляни са ценели високо 
техните декоративни качества. За римляните не е имало по-красиво цвете от крема. 
Древните гърци и римляни приготвяли специална смес от грудките на един крем с бели 
цветове. Малко по-късно стават известни и техните хранителни и лечебни качества. 
Установено е, че голяма част от кремовете съдържат значителни количества 
гликозиди, алкалоиди, каротини, витамин С и др. Кремовите цветя са превъзходни 
медоносни растения и техен плюс в това отношение е, че растат рано напролет, 
когато все още „ пашата” за медоносните пчели е оскъдна. Между тях има и отровни 
растения, но след подходяща обработка те също могат да се използват в 
медицината.  
В това голямо семейство има както предвестници на пролетта, така и на зимата! 
Всички сте виждали синчеца, едно от първите пролетни цветя. А пък през есента 
пръв предвестник на застудяването е есенният мразовец и  това личи  по името му. 

Спирка 4: на 15-20 минути от Спирка 3, обратно по пътеката към х. 
„Алеко“, преди навлизането в гората преди Меча поляна 

Водачът дава указания за играта „Аз мога“. 
 
Игра „Аз мога”  
Препоръчителен брой участници: 6-20 деца. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали: две картонени шапки – с цвят на планински крем (шапките да 
са по-малки от главите на децата). 
Описание на играта: водачът разделя групата на 2 отбора и обозначава стартова линия. 
Участниците от всеки отбор се подреждат един зад друг пред стартовата линия. 
Водачът слага по една шапка (като цвета на планинския крем) на първите участници от 
двата отбора, които са на старта – хубаво е шапките да са по-малки от главите на 
децата, за да им е по-трудно да ги задържат на главите си докато бягат. След даден 
сигнал децата с шапките започват да тичат до предварително определен кръгов 
маршрут. Връщайки се обратно на старта, те предават шапките на  следващите 
участници, които тичат по същия начин и така, докато се изредят всички участници. 
Докато децата бягат, шапките не трябва да падат от главите им, а ако паднат те ги 
слагат отново и се връщат на старта. Победител в играта е отборът, който завърши 
пръв.  
 
След края на играта водачът пита децата дали им е било трудно да задържат шапките на 
главите си. Отговорът е положителен. Така те разбират колко е трудно на планинския 
крем да оцелее, брулен от силните ветрове в откритите и студени части на 
субалпийския пояс, където расте. Планинският крем е известен не само със своята 
красота, но и със силата, с която успява да устои на силните ветрове и студове. Водачът 
разказва какви са заплахите от антропогенен характер и набляга най-много на 
опасността кремът да бъде откъснат за букети. Накрая прави обобщение.  
 
Днес се запознахте с едно удивително растение, научихте много неща за него, сигурен 
съм, че неговата красота силно ви впечатли. Видяхте, че планинският крем е не само 
красив, но и безстрашен – него не го плашат ветровете и студовете. Но се оказва, че 
ние, хората, сме тези, които поставяме живота му на карта. Нека променим това! 
За да продължим да се радваме на дивите цветя, трябва да сме по-отговорни и 
грижовни. Нека бъдем приятели, а не врагове на природата. 
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Подходящи думи и изрази 

Растение, балкански ендемит, субалпийски пояс, планински крем и др. 

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери, дипляни за планинския крем за 
победителите в игрите. Добре е водачът да подготви и допълнителни визуализационни 
материали и да покаже поне част от растенията от семейство Кремови, които споменава 
в беседата.  
По време на разходката водачът-интерпретатор се оглежда за планински крем, за да 
покаже на групата морфологията на растението. 
При провеждането на играта „Помогни ми да се прибера у дома” водачът може да 
променя видовете в зависимост от периода на развитие на вегетацията, да добавя още 
видове, ако децата са по-големи.  
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Приложение №1 
 

Работен лист №1 за играта „Писмо от Планинския крем”  
 
От какво има нужда Планинският крем?  
 
 
Какви са другите имена на Планинския крем?  
 
 
Как изглежда Планинският крем? 
 
 
Къде е роден Планинският крем? 
 
 
Кога е роден Планинският крем? 
 
 
Къде живее Планинският крем? 
 
 
Къде и кога е мястото на срещата с Планинския крем? 
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Приложение №2 
 

Работен лист №1 за играта „Писмо от Планинския крем” 
 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Е Н  П А С П О Р Т  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снимка  
Имена:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Пол:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Гражданство:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Дата на раждане:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Месторождение:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Постоянен адрес:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Издаден от: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Тема: Смърч ли съм, ела ли съм или пък мура? 

  
 

Целева група Деца на възраст от 11 до 15 години. 
 

 

Основно послание Да научиш името на някое дърво не е достатъчно, после искаш 
да знаеш кой всъщност стои зад това име.  

Място на провеждане х. „Алеко“ – малкото изкуствено езеро в резерват „Бистришко 
бранище“.  

Препоръчително 
време за провеждане 

30 май – 15 август. 

Продължителност 4 часа. 

Методи Беседа по маршрут, игра, асоциативна игра, визуализация, 
интерактивна демонстрация, проучване, игра-състезание. 

Необходими 
материали  

Клонки на иглолистни видове (хвойна, клек); 2-5 бр. 
отпечатани въпросници за играта „Иглолистните в кадър” 
(приложение №1); 2-5 бр. химикалки; 1 кутия; 20 клонки от 4 
вида иглолистни от сем. Борови (бял бор, бяла мура, 
обикновена ела и обикновен смърч); 1 отпечатана таблица за 
определяне на видовете (приложение №2), 4 ламинирани карти 
с имената на 4-те  вида иглолистни,  формат А4; 20 бр. бели 
листа, формат А4; пастели; 8-20 бр. отпечатани 4 вида работни 
листа за игра „Търси се…“ (приложение №3); 8-20 химикалки; 
8-20 подложки за писане; 2-8 ролетки; 1 клупа; 1 висотомер. 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Обикновен смърч (Picea abies), обикновена ела (Abies alba) и бяла мура 
(Pinus peuce) 

Обикновен смърч (Picea abies) 
Описание: дърво, което достига височина до 50 м. Клонките са с низбягващи подутини 
(възглавнички), върху които са разположени иглиците. Иглиците са четириръбести, 
разположени са по цялата обиколка на клонките. Генеративните органи са еднополови, 
разположени еднодомно. Шишарките имат дължина 10 – 15 см, с цилиндрична форма. 
Семенните люспи са обратнояйцевидни, клиновидно-стеснени в основната и имат 
вълновиден горен ръб.  
Общо разпространение: среща се в почти цяла Европа. 
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Разпространение в България: в Рила, Пирин, Родопите, Западна и Централна Стара 
планина, Витоша, Осогово, Славянка от 1400 до 2200 м н.в.  
Обикновена ела (Abies alba) 
Описание: дърво, което достига височина до 65 м, младите клонки имат ръждиви 
власинки. Иглиците са дълги 2-3 см, разположени са двуредно, на върха са заоблени, а 
понякога врязани. Шишарките са цилиндрични, дълги 10-16 см. След като узреят се  
разпадат. Семенните люспи са с широкотриъгълнаформа и гладък ръб, а покривните – 
ланцетни със стърчащ, извит нагоре връх. 
Общо разпространение: Средна и Южна Европа. 
Разпространение в България: в Рила, Пирин, Родопи, Стара планина, Средна гора, 
Витоша, Осогово, Славянка и Беласица.  
 
Бяла мура (Pinus peuce)   
Описание: дърво, което достига височина до 35 м. Кората в началото е гладка 
зеленикаво-виолетова, по-нагоре се напуква на плочки и става сиво-кафява. Младите 
клонки са голи, сиви и дебели. Иглиците са по 5 в брахибласти, дълги са 5-7 см. 
Шишарките са разположени поединично или в прешлени на къси дръжки. Те са 
цилиндрични, дълги 8-15 см. Първоначално са зелени и засмолени, после стават 
светлокафяви. Узряват през есента на втората година и се разтварят. Апофизата е 
светлокафява с пъпче, разположено на върха.   
Общо разпространение: видът е балкански ендемит. Освен в България, расте в 
планините Ком, Секирица, Пелистер, Ниндже, Цена.  
Разпространение в България: в Рила, Пирин, Родопи, Стара планина, Славянка и 
Витоша.  
 
Бял бор (Pinussylvestris) 
Описание: дърво, което достига височина до 35 м.Кората в горната част на стъблото е 
жълтокафява и люсповидно напукана, а в долната – тъмносива и дълбоко напускана. 
Иглиците са дълги 4-7 см, усукани около оста си, събрани в брахибласти по две. 
Шишарките са сиви до зеленокафяви, дълги до 7 см. Апофизата е плоска или 
пирамидално изпъкнала. Светлокафявото пъпче е разположено в средата на апофизата.  
Общо разпространение: почти цяла Европа, Северна Азия и Кавказ.  
Разпространение в България: Рила, Пирин, Западните погранични планини, Родопи, 
Стара планина, Витоша, Плана и Лозенска до 2200 м н.в. 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: туристически център „Алеко”, пред 
х. „Алеко” 

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. Намираме се в близост до 
туристически център „ Алеко” и бързо ще се отдалечим от света на човека, за да се 
докоснем до дивата природа на Витоша. Да, планината Витоша е истинско 
богатство и хората отдавна са го разбрали. Затова тя е обявена като първия парк в 
България още през далечната 1934 година! Разходката ни ще е среща. С познат, или 
непознат - ще видим след малко! За целта ми трябват няколко доброволци. Водачът 
слага превръзки на очите на доброволците и последователно приближава към тях 
клонки от различни видове иглолистни (например: бял бор, сибирска хвойна, 
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обикновена ела). Е, хайде, имате ли предположения – на какво ви мирише това? Ако 
участниците не успеят да отгатнат само по миризмата, тогава водачът им дава 
възможност да докоснат клонката, предупреждава ги да са внимателни, за да не ги 
„ухапе“. Какво е общото между всички тези клонки, на какви видове са – иглолистни 
точно така! Е, те ще са във кадъра днес! Предлагам ви да се запознаем с интересните 
дървета и да видим какви изненади са ни подготвили. Да тръгваме!  
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност, ако е необходимо. 

Спирка 1: на 5-8 минути от Стартовата точка, м.Меча поляна 

Водачът изчаква докато групата се събере и я въвежда в темата за иглолистните 
дървета. Продължава с играта „Иглолистните в кадър”.  
 
Иглолистните дървета ни заобикалят. Кой не е виждал бор или смърч?! А сред най-
известните в света на иглолистните, разбира се, е елата, която украсяваме богато за 
Коледа и наричаме коледна елха! Но я да видим какво всъщност знаем за иглолистните 
дървета?! 
 
Игра „Иглолистните в кадър”  
Препоръчителен брой участници: 5-20 деца. 
Времетраене: 15-20 минути.  
Необходими материали: 2-5 бр. отпечатани въпросници за играта (приложение №1), 2-
5 бр. химикалки. 
Описание на играта: водачът разделя групата на 2-5 отбора в зависимост от броя на 
децата. Всеки отбор получава отпечатан въпросник за играта и химикалка, като има 10 
минути за попълване на въпросника. За всеки верен въпрос се получават 2 точки, а за 
грешен се отнема 1 точка. Отборът, събрал най-много точки е победител в играта.  
 
След края на играта водачът коментира отговорите, обсъжда с децата грешните, ако 
има такива. Обръща внимание на факта, че всички съвременни иглолистни са без 
изключение дървесни растения. Допълва, че иглолистните са голосеменни растения и 
обяснява какво точно означава това и по какво се различават от покритосеменните, а 
именно: семепъпката се залага открито, а не е скрита в плодник като при 
покритосеменните; проводящите елементи при голосеменните са само трахеиди; тъй 
като липсва плодник, при тях не се образуват плодове, а само семена; семената са 
групирани върху специфични органи, наречени шишарки. 
След това групата продължава по маршрута.  

Спирка 2: на 15-20 минути от Спирка 1, сред гората по туристическата 
пътека за с. Бистрица, след пресичането на голямата каменна река 

Водачът изчаква групата да отдъхне и продължава с беседата.  
 
Вече научихме много интересна информация за иглолистните, но нека се върнем пак 
тук, в Природен парк „ Витоша“. Защото все пак ви обещах да ви уредя среща, 
запознанство, приятелство... какво беше точно? А какво правим на първата си среща 
с някого – първо изучаваме външния му вид! Ами така си е, защо се смеете? А след 
това се опитваме да разберем що за „ птица“ е, т.е. какъв характер има! Е, готови ли 
сте за следващата задача? 
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Интерпретаторът дава  указания за играта „Приятно ми е, аз съм…“.  
 
Игра „Приятно ми е, аз съм…”  
Препоръчителен брой участници: 5-20 деца. 
Времетраене: 20-30 минути.  
Необходими материали: 1 кутия, 20 клонки от 4 вида иглолистни от сем. Борови (бял 
бор, бяла мура, обикновена ела и обикновен смърч), 1 отпечатана таблица за 
определяне на видовете (приложение №2), 4 ламинирани карти с имената на 4-те  вида 
иглолистни,  формат А4. 
Описание на играта: водачът раздава на всяко дете по една клонка от един от 4-те 
дървесни вида. След това прочита определителната таблица за видовете и да дава 
напътствия на децата. Обяснява им, че ако внимават и слушат добре, с негова помощ 
ще научат името на интересен иглолистен вид. Водачът застава в средата на мислен 
квадрат с размери 5 х 5 м. В четирите ъгъла на квадрата поставя ламинирани карти с 
формат А4. Върху картите са изписани имената на 4-те дървесни вида, както следва: 
обикновен смърч (зад гърба му вдясно), обикновена ела (зад гърба му вляво), бяла 
мура(пред него вляво) и бял бор (пред него вдясно). 
 
Най-лесно е да научиш името на някого, ако някой друг ти го каже. Така е и с 
иглолистните дървета. Но има начин и сами да ги разберем. В света на растенията 
дендролозите са разработили специални таблици, които помагат на хората сами да 
определят различните видове. Искате ли да опитаме? Всички държат в ръцете си 
клонки на четирите вида иглолистни дървета, чиито имена днес издирваме.  
Всички, които държат клонки, иглиците на които са разположени по 2-5 заедно в 
снопчета да застанат пред мен. 
Всички, които държат клонки, иглиците на които са разположени единично да 
застанат зад мен. 
Така – вижте сега как се разделихме. Я да проверим още веднъж. Някой да не се е 
объркал…Пред мен… Зад мен…  
Продължаваме! Чета за всички, които са пред мен. Тези от вас, при които иглиците 
са разположени в снопчета по 5, нека минат 3 крачки в тази посока. А онези, при 
които иглиците са разположени в снопчета по 2, нека минат 3 крачки в другата 
посока. Водачът показва посоките, както е указано на схемата. Я пак да проверим… 
Сега тези, при които иглиците са плоски, с две белезникави ивици отдолу, дисковидно 
разширени в основата и след опадане оставят кръгла следа по кората, нека минат 3 
крачки в тази посока. А онези, при които иглиците са 4-ръбести (в сечение са 
ромбовидни), заловени върху подутини по кората, които оставят грапавини след 
опадането, да минат 3 крачки в онази посока. Водачът показва посоките, както е 
указано на схемата. Я пак да проверим… 
Така, сега можете да обърнете картите и да прочетете имената на видовете. 
Забавно, нали? Нека сега да мина при всеки от вас и да проверим заедно дали всички 
клонки са там, където трябва. Водачът минава през всички групи и отбелязва, ако има 
сгрешен вид. Насочва вниманието, посочва какво точно трябва да се гледа. Накрая още 
веднъж обобщава отличителните за видовете белези. Ако децата проявят интерес, могат 
отново да разбъркат видовете (т.е. децата да вземат клонка, която принадлежи на друг 
дървесен вид) и пак да минат през определителния ключ заедно.  
Преди да продължим, искам да ви поставя още една задача. Кои от вас бяха смърч, 
ела, бял бор и бяла мура? Застанете в четири групи. Водачът обяснява, че освен по 
иглиците (форма, разположение, дължина), иглолистните се различават лесно по 
техните шишарки и кора. По пътя до следващата спирка всяка група трябва да намери 
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своя вид дърво – да събере шишарки и да вземе отпечатък от кората на дървото с 
помощта на лист и пастели.  

Спирка 3: на 10-15 минути от Спирка 2, край изкуственото езеро на юг от 
пътеката 

Водачът изчаква групата да се събере и продължава с беседата. Обсъждат заедно 
отпечатъците от кората на дърветата, оглеждат се наоколо. Разглеждат шишарките и 
обсъждат техните особености и отличителни белези. Ако децата проявяват интерес, 
водачът разказва за характерните особености на шишарките на всеки дървесен вид. 
След това групата продължава по маршрута.  
На подходящо място, където се срещат и 4-те дървесни вида, водачът прави спирка и 
дава указания за следващата игра.  
 
Игра „Търси се…”  
Препоръчителен брой участници: 8-20 деца. 
Времетраене: 30-40 минути.  
Необходими материали: 8-20 бр. от четирите вида работни листа за играта 
(приложение №3), 8-20 химикалки, 8-20 подложки за писане, 2-8 ролетки, 1 клупа, 1 
висотомер. 
Описание на играта: водачът раздава на децата по 1 работен лист за един от 4-те 
дървесни вида (може да използва делението на групите досега), по 1 химикалка и една 
подложка за писане. Работният лист включва: имена (тук децата трябва да напишат 
своите имена), външен вид (непопълнени колони с описание на вида), профил 
(информация за екологични изисквания и биологични особености на дървесния вид), 
знаете ли, че… (любопитна информация за дървесния вид). Децата трябва да се 
разходят в предварително указано от водача игрално поле, да намерят едно дърво от 
техния вид. След това, с помощта на инструментите, да попълнят празните графи за 
описанието на вида.  
 
По време на играта водачът може да направи демонстрация как се мери с висотомер и 
ако някое дете прояви интерес може да пробва. След играта 4-ма доброволци правят 
представяне на информацията за 4-те дървесни вида. Водачът насърчава провеждането 
на дискусия и обобщава информацията.   
 
Е, деца! Толкова се забавлявахме днес! Светът на иглолистните е толкова интересен! 
Но разбрахме, че за да опознаеш някого истински, се изисква голям труд и търпение. 
Да научиш името на едно дърво не е достатъчно, после искаш да знаеш повече и 
повече за него. За нас, хората, от значение са ръстът, килограмите, цветът на 
косата и очите, формата на лицето. И дърветата се различават, но по други белези – 
височина, форма и големина на листата, пукнатини по кората и така нататък и така 
нататък...  А като научим всичко за външния вид, искаме да разберем къде живее, 
каква е неговата роля му в природата, защо този дървесен вид е важен за нас, хората. 
Днес се запознахме с „ главните“ иглолистни в Природен парк „ Витоша“. Това са 
смърчът, белият бор, елата и бялата мура. Опитахме се да научим най-важното за 
тях – какви са биологичните им особености и изисквания към средата, в която 
живеят. И влязохме в ролята на изследователи. Но времето ни стигна едва да 
разлистим първата страница. Когато дойдете отново, ще продължим. Искате ли?!   
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Подходящи думи и изрази 

Иглолистни видове, голосеменни растения, бял бор, бяла мура, обикновен смърч, 
обикновена ела, шишарки, иглици.  

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери, дипляни за дърветата като поощрителни 
награди.  
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Приложение №1 

Въпросник за играта „Иглолистните в кадър” 
 

№ Твърдение Истина Лъжа 
  Иглолистните са стара група организми, някои от тях се срещат от 

повече от 290 милиона години. 
  

  В света се срещат повече от 600 вида иглолистни.   
  Иглолистните растат почти навсякъде по света, но най-обширните 

иглолистни гори са в области с по-прохладен климат.  
  

  Иглиците на някои видове борове, които се срещат  днес могат да 
достигнат дължина до 30 см, а тези на един изчезнал вече вид са били с 
дължина над 1 м дълги и широчина 15 см! 

  

  Всички иглолистни са вечнозелени.   
  Благодарение на заострената форма на иглиците и восъчния налеп по 

тях водата се изпарява по-лесно.  
  

  Повечето иглолистни са дървета, но някои видове са храсти.    
  Смолата, която отделят иглолистните, им помага срещу болести и 

насекоми. 
  

  Най-високото дърво в света, гигантската секвоя, не е  иглолистно дърво.    
  Най-старото дърво в света е на повече от 5000 години и е вид бор.    
  Най-старото дърво у нас е Байкушевата мура. Възрастта й се определя 

на повече от 1300 години. 
  

  Най-старото дърво в България е Гранитският дъб, над 1500 години.   
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Приложение №2 
 

 
Определителна таблица за 4-те дървесни вида от сем. Борови 

(бял бор, бяла мура, обикновена ела, обикновен смърч)  
1. Иглиците, разположени по 2-5 заедно в снопчета ………………………….. (род Бор) 3 
+. Иглиците, разположени единично ……………………………………………………….. 2 
2. Иглиците плоски, с две белезникави ивици отдолу, дисковидно разширени в основата и след опадане 
оставят кръгла следа по кората ……………………… Обикновена ела 
+.Иглиците 4-ръбести (в сечение са ромбовидни), заловени върху подутини по кората, които оставят 
грапавини по кората след опадане ......................... ….Обикновен смърч 
3. Иглиците разположени по 5 в снопчета………………………………………..Бяла мура 
+. Иглиците разположени по 2 в снопчета………………………………………… Бял бор 
 
 
 

 
 

Схема за разположение на имената на 4-те дървесни вида, включени в  
играта „Приятно ми е, аз съм…” 

 
 
 
 

 
 

    водач 

бяла мура бял бор 

обикновена ела обикновен смърч 
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Приложение №3 

Работен лист за белия бор за играта „Търси се …“  

ИМЕНА  
Господин Бял Бор  на 

………………………………………………………………………………………………. 
ВЪНШЕН ВИД 

Диаметър на 
ствола  

 

Иглици  
Млади клонки  
Пъпки   
Кора   
Шишарки   

ПРОФИЛ  
Белите борове са нетърпеливи да пораснат, от малки все бързат, бързат!  Много обичат светлината. 
Доста калени са – носят и на жега и на студ. Но си имат едно изискване – въздухът, който дишат трябва 
да е свеж и влажен! Растат и на по-бедни и на по-богати почви, но никак не понасят глинестите. Белите 
борове обичат компанията както на други борове, така и на други иглолистни – с охота се събират със 
смърча, елата и бялата мура.   

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ… 
• Белият бор е най-широко разпространеният иглолистен вид в света. Среща се от Шотландия до 

най-източните части на Сибир; от най-северните части на Скандинавия до най-южните части на 
Испания.  

• Иглиците, младите пъпки и смолата се използват в медицината. Запарката от борови пъпки има 
противовъзпалително действие и помага при  кашлица.   

• Лекарите препоръчват на много от своите пациенти почивка в борова гора. Борът излъчва 
фитонциди – летливи вещества, които убиват микробите. А също насищат въздуха с 
отрицателно заредени йони.  
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Работен лист за бялата мура за играта „Търси се …“  

ИМЕНА  
Госпожа Бяла Мура на 

………………………………………………………………………………………………. 
ВЪНШЕН ВИД 

Диаметър на 
ствола  

 

Иглици  
Млади клонки  
Пъпки   
Кора   
Шишарки   

ПРОФИЛ  
Белите мури са изключително горди създания – та нали те растат само на Балканския полуоствов и 
никъде другаде в света! Растат бавно, високо, високо в планините, често по стръмни и недостъпни 
места. Не се боят от студ и мраз и често излизат „боси“ по ледовете. Казват, че издържат на температури 
до –45 °С. Растат на дълбоки и рохки почви, но обичат и каменисти места. Спътници на мурите са други 
мури (и бели, и черни), а също и смърчове, ели и клек.   

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ… 
• Балсамовата смола от бяла мура има показател на пречупване на светлината близък до 1 и може 

да измести канаднския балсам в оптическата индустрия. 
• Бялата мура е открита и описана са първи път от немския ботаник Аугуст Гризебах през 1893 г. 

в Пелистер.  

• Семената, както на повечето иглолистни, се пренасят от вятъра, но също така можгат да бъдат 
пренасяни и разпространявани от една интересна птица – сокерицата.  
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Работен лист за обикновения смърч за играта „Търси се …“  

ИМЕНА  
Господин  Смърч на 

………………………………………………………………………………………………. 
ВЪНШЕН ВИД 

Диаметър на 
ствола  

 

Иглици  
Млади клонки  
Пъпки   
Кора   
Шишарки   

ПРОФИЛ  
Смърчовете са от снажните момци – високи, стройни и красиви! Короната е толкова правилна, че 
прилича на голям конус. В нашата страна смърчовете са на челни позиции! Най-обширните иглолистни 
гори у нас са смърчовите. Обичат сянката и я предпочитат. Търсят богати и умерено влажни почви – от 
заблатените и сухите бягат! Но имат една мъка на сърцето – корените им са плитки, не са силни и не 
побиват дълбоко земята. Силните ветрове често безмилостно повалят обширни смърчови гори като 
кибритени клечки.   

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ… 
• Най-високото дърво в България е един обикновен смърч, който е висок 62 м. Той е открит в 

резерват „Парангалица“ (Рила). 
• В Европа е най-важният иглолистен вид от икономическа гледна точка. Дървесината му е 

високо ценена. Използва се за производство на мебели, хартия и дори музикални инструменти.  

• Кората е богата на танини. Листата пък съдържат витамините С и К. От смърча се добива 
смола. 
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Работен лист за обикновена (бяла) ела за играта „Търси се …“  

ИМЕНА  
Госпожа Бяла Ела на 

………………………………………………………………………………………………. 
ВЪНШЕН ВИД 

Диаметър на 
ствола  

 

Иглици  
Млади клонки  
Пъпки   
Кора   
Шишарки   

ПРОФИЛ  
Белите ели са високи и кръшни моми, с изящна снага. Те са с благ характер и водят изключително 
балансиран живот. Растат бавно и спокойно. Обичат по-умерените температури и влажния климат в 
планините. Не обичат нито сухия въздух през лятото, нито много студените зимни нощи. Хич, ама хич 
не понасят замърсен въздух. А към почвите са изключително взискателни, избират най-хубавите – 
постоянно влажни, дълбоки и богати на хранителни вещества. Те обичат компанията на други ели, на 
смърчовете и на буковете. Е, елите се грижат за своето здраве – спор няма. Затова и често сред тях има 
дълголетници – до 700 години, та и повече.   

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ… 
• Елата е изключително чувствителна на замърсяване и климатични промени, затова учените я 

използват като индикатор за състоянието на екосистемите. 
• Иглиците на елата съдържат много витамин С и имат фитонцидно действие.  

• Тя е главен герой в една от приказките на Ханс Кристиан Андерсен – „Елата”.  
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Тема: Как боледуват горите? 

  
 

Целева група Посетители над 16 години. 
 

 

Основно послание Природата винаги намира най-подходящия начин да се 
възстанови. Понякога това, което ние възприемаме като 
бедствие, е естествен стадий от развитието на гората. 

Място на провеждане Туристически център „Алеко” –резерват „Бистришко 
бранище”.  

Препоръчително 

време за провеждане 
20 юни – 15 октомври. 

Продължителност 4 часа. 

Методи Беседа по маршрут, игра, асоциативна игра, визуализация, 
интерактивна демонстрация, проучване, игра-състезание. 

Необходими 

материали  
Феромонов капан; клонки и шишарки от обикновена ела, бял 
бор, черен бор, бяла мура и смърч;2 ножа; 2 лупи. 

Необходима 

екипировка  
Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Обикновен смърч (Picea abies) 

Обикновеният смърч е разпространен от 700 до 2200 м н.в. Расте по богати на хумус и 
влажни почви, в които разпростира плитката си, но широка коренова система. В нашата 
природа той образува пространни и величествени гори. Обикновеният смърч се 
отличава с прави, стройни стволове, които на върха са увенчани с пирамидални корони, 
а общата му височина е обикновено от 30 до 40 м. Отделни екземпляри достигат дори 
до 60 метра. В резерват „Парангалица“ (Рила) е измерено дърво със ствол, висок 62 м – 
най-високото дърво в България. 
Клоните на смърча са хоризонтално разперени и леко дъговидно извити нагоре. До тях 
са разположени многобройни къси клонки. Най-често увиснали като къси гирлянди. 
Иглиците му са наредени гъсто по оста на клонките, поединични и последователно, и 
обикновено са разперени встрани. В напречен пререз иглиците са ромбоидни, а на 
дължина достигат 2,5 см. Дълготрайността им е от 5 до 8 години, след което започва 
тяхната постепенна смяна. Обикновеният смърч е разделнополово и еднодомно 
растение – неговите мъжки и женски генеративни органи се развиват на един и същи 
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индивид. Женските шишарки се развиват по върховете на миналогодишните клонки. В 
млада възраст те са пурпурночервени или жълтозелени, а със стареенето получават 
жълтокафява до тъмнокафява багра. Женските шишарки са съставени от много плодни 
и покривни люспи, наредени спирално по шишарковата ос. През май и юни 
обикновеният смърч цъфти, но узряването на семената и на самите шишарки става едва 
през октомври. Тогава те увисват, люспите им вдървеняват и на дължина стигат до 17 
см. Едва през пролетта на следващата година женските шишарки се разтварят и вече 
зрелите семена се разпръскват лесно и надалеч, защото имат ципесто крилце. 
Обикновеният смърч има ценна дървесина, която се използва в строителството, в 
мебелната и хартиено-целулозната промишленост. Кората му съдържа дъбилни 
вещества, а листата – етерично масло. От него се добива и смола. В това отношение той 
отстъпва на бора, който е много по-смолоносен. Обикновеният смърч е чувствителен 
към замърсяването на въздуха и повяхването на иглиците му е сигурно указание за 
наличието на вредни вещества. Обикновеният смърч живее около 400-500 години и 
само в редки случаи се срещат по-стари смърчови дървета. 
Смърчови гори 
Горите от смърч са доминиращи в иглолистния горски пояс в планините на България. 
Най-големи площи заемат в Родопите, Рила, Пирин, по-ограничено се срещат в Западна 
и Средна Стара планина, Витоша и Осоговска планина. Основното развитие на 
смърчовите фитоценози е между 1500-1600 и 1900-2100 м н.в. В затворени котловини и 
дълбоки долини, главно в Родопите, където се наблюдават температурни инверсии, се 
създават условия за развитие на смърчови фитоценози и при 1200 м н.в. Формите на 
релефа, надморската височина, изложението, основната скала и почвите не са строго 
определящи за развитието на смърчовите гори, но имат съществено значение за 
флористичния им състав и продуктивността им. Предпочитани са северните изложения 
и заравнените терени или склоновете с умерен наклон. Основните скали и почвите са 
кисели. Към горната граница на гората почвите са тъмноцветни планинско-горски 
(Mollic Cambisols), а на по-малка надморска височина – кафяви горски (Eutric 
Cambisols). Рядко (главно в Средните Родопи) смърчови монодоминантни и 
полидоминантни гори се развиват и на варовити, хумусно-карбонатни почви (Rendzic 
Leptosols). 
В горната зона на разпространението си (1700-2100 м н. в.) горите от обикновен смърч 
са предимно монодоминантни, с участие на бяла мура (Pinus peuce) и бял бор (Pinus 
sylvestris). Те формират горната граница на горите, като в някои участъци в Рила, 
Пирин и Стара планина са изместени от тези на бялата мура (Pinus peuce). В смесените 
гори от смърч и бяла мура изобилието на смърча често е по-високо от това на бялата 
мура. Те са разпространени главно в каменисти участъци на горната граница на гората. 
В Родопите много характерни са смесените бялоборово-смърчови гори, срещащи се и 
при по-малка надморска височина. На северни изложения заемат предимно изпъкнали 
форми на релефа, а по южните предпочитани са подножията на склоновете или 
пониженията. В много случаи имат първичен характер, докато при други изложения и 
части от релефа те са главно преходен стадий във възстановяване на коренната 
смърчова гора, унищожена от различни фактори. В долната част на разпространението 
си (1200-1800 м н. в.) горите от обикновен смърч по-често са смесени с участие на 
обикновена ела (Abies alba), бял бор (Pinus sylvestris) и обикновен бук (Fagus sylvatica). 
Поради високия склоп на голяма част от смърчовите гори, в тях почти не се развива 
храстов, а в някои случаи и тревен етаж. В отделни високопланински смърчови гори 
като подлесен елемент се среща Pinus mugo. Други характерни храсти в смърчовите 
гори са обикновеното бясно дръвче (Daphne mezereum), червеният нокът (Lonicera 
coerulea), черният нокът (L. nigra), алпийското френско грозде (Ribes alpinum).  
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Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: туристически център „Алеко”, пред 
х. „Алеко” 

На това място интерпретаторът събира групата, привлича вниманието върху себе си и 
се представя. 
Здравейте! Казвам се ... и ще бъда вашият водачднес. Ще се разходим заедно из 
витошките гори и ще научим нещо повече както за тях, така и за Природен парк 
„ Витоша“ – най-старият парк в България. Разходката ни ще започне и ще завърши 
тук – пред х. „Алеко“ – едно от най-популярните и най-посещавани места в 
планината. Всъщност знаете ли, че Природен парк „ Витоша“ е сред най-
посещаваните места в цялата страна? Годишно тук идват повече от 3,5 милиона 
посетители. И, разбира се, за това си има причини. Нека да видим вие какво ще ми 
разкажете. Защо обичате да идвате в планината? 
 
Интерпретаторът дава възможност на всеки от посетителите, който има желание, да 
сподели своето мнение. След това обобщава отговорите и коментира, че хората, които 
живеят в София са щастливци да имат само на няколко километра от дома си планина 
като Витоша, която предлага отлични условия за спорт и отдих, а освен това е уникална 
със запазената си природа. 
Водачът продължава своето представяне като подчертава, че до голяма степен обликът 
на планината се дължи на горите, които покриват повече от половината територия на 
Природен парк „Витоша“.  
Ако сметне за необходимо, може да поясни ролята на горите, посочени от посетителите 
като причина за посещение. Например – гората допринася за чистия и свеж въздух и 
осигурява подходящи условия за живот на много растения и животни и т.н. 
След това интерпретаторът подканя посетителите да започнат своят преход. 
 
А сега вече си мисля, че е време да отидем сред гората. Стига сме говорили, нека се 
раздвижим малко и й се полюбуваме отблизо! 
 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Ако е 
необходимо провежда инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на 5 минути от Стартовата точка, преди пресичането на ски 
писта „Лалето“, край информационното табло за съхненето на 
смърчовите гори 

Интерпретаторът събира групата и показва последствията от съхненето на смърчовите 
гори и последвалите възобновителни мероприятия. Провокира към размисъл, задавайки 
въпрос: „Досещате ли се защо мястото от двете страни на пътя тук изглежда 
така? Защо тук няма гора? Това не е ски писта. Защо липсват дърветата?“.  
Водачът изслушва отговорите на посетителите, след което им разказва накратко за 
боледуването на смърчовите гори на Витоша.  
Знаете ли, че и горите също „ боледуват“, подобно на нас хората. Има „ болести“, 
които като настинка, отминават бързо, без особени последствия, но и други, които 
могат сериозно да увредят, или даже да унищожат гората на голяма територия. 
Това, което се случи тук преди няколко години, е точно такава сериозна „ болест“.  
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Интерпретаторът разказва на посетителите как през 2001 г. смерч връхлита Витоша и 
поваля 620 декара смърчова гора в резерват „Бистришко бранище”, недалеч от мястото, 
на което се намират в момента и 120 декара в местност „Офелиите“, над с. Владая. От 
поразените участъци започва масово разпространение на един малък бръмбар корояд - 
процес, стимулиран от благоприятните климатични условия и наличието на изобилна 
хранителна база. За няколко години масовото размножаване на бръмбара води до 
загиване на над 6000 декара смърчови гори.  
Водачът пояснява, че за това допринасят и други фактори. Пагубно влияние оказват и 
подходящите за развитието на корояда метеорологични условия. Топлото време  
благоприятства развитието не на едно, а на две или дори три поколения корояди всяко 
лято. Така числеността на тези малки бръмбарчета се увеличава драстично за кратко 
време. През 2005 и 2006 г. се наблюдава постепенно затихване на каламитета, в 
резултат на хладните и дъждовни пролетно-летни месеци.  
 
Ето тази част от склона (водачът посочва оголените участъци от склона край пътя), 
която виждате пред нас беше покрита с вековни смърчови дървета само преди 10 
години. Вижте как изглежда тя сега – съвсем различно, нали? Всъщност мястото 
изглежда така, защото ние, хората се намесихме и предприехме мерки за 
ограничаване на щетите и възстановяване на горите. Без човешка намеса мястото 
пред нас щеше да е покрито с паднали и гниещи стволове на смърчови дървета. 
Изсъхналите болни дървета бяха отстранени и на тяхно място засадени нови. 
 
Интерпретаторът води групата до някоя от засадените смърчови фиданки край пътя и 
им я показва. След това им разяснява какви мерки обикновено се предприемат след 
подобен каламитет на корояда. Разказва им, че сухите дървета се изнасят по възможно 
най-бързия начин от гората, за да не се разпространят намиращите се в тях бръмбари и 
ларви, премахват се дори и сухите клони, за да няма къде да се размножават короядите. 
Водачът пояснява, че всичко това е направено и тук, на Витоша, а освен това са 
използвани и специални феромонови капани, за следене на развитието на популацията 
на насекомите. 
А вие знаете ли, що е феромон и как функционират тези капани? Феромоните са 
биологично активни вещества, които насекомите отделят от специални жлези. Има 
различни видове феромони. В този тип капани най-често се използват така 
наречените полови феромони. Половите феромони служат за събиране на двата пола 
от даден вид. Някои видове пеперуди имат много слабо зрение и през брачния период 
се събират само благодарение на отделяните от тях феромони. Тези вещества могат 
да се оприличат на парфюмите, които ние хората използваме, за да ухаем по-
приятно. Но, разбира се, феромоните в този случай са много по-ефективни! 
Интерпретаторът обяснява, че съществуват и феромони, които се използват за 
комуникация между насекомите. Например мъжките корояди, когато открият 
подходящо дърво-гостоприемник, започват да отделят феромон, за да привлекат към 
нападнатото дърво другите корояди, намиращи се наоколо. След като хранителният 
потенциал на едно дърво е напълно изчерпан, бръмбарите отделят друго миризливо 
вещество, което отблъсква останалите корояди. Водачът демонстрира на посетителите 
как работят феромоновите капани. За целта ги води до поставен на терен капан, или ако 
няма такъв в района, носи капан със себе си и им го демонстрира. Показва къде се 
поставя феромонът, откъде насекомите влизат и защо не могат да излязат обратно. След 
това накратко разяснява и за какво точно се използват тези капани – за мониторинг на 
числеността на насекомите. Не пропуска да добави, че реално капаните не биха могли 
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да се използват ефективно за намаление на числеността на популацията на насекомите 
в условия на каламитет. За тази цел би бил необходим огромен брой капани.  
Водачът приключва тази част от представянето си и подканя посетителите да 
продължат своя преход. 
Хайде да продължим нататък. Сега вече знаем какво се е случило на витошките 
смърчови гори. Научихме и нови неща за бръмбарите-корояди, и за „ парфюмите“ в 
света на насекомите, но нека отидем сред гората, нека научим повече за нея и как тя 
се справя със своите болести, когато ние хората не се намесваме. 

Спирка 2: на 15-20 минути от Спирка 1, сред гората по туристическата 
пътека за с. Бистрица, след пресичането на голямата каменна река 

Водачът спира групата на подходящо място сред гората. Добре е мястото да е така 
подбрано, че край пътеката да се срещат поне три различни вида иглолистни дървета. 
 
Вече доста време си говорим за смърчовите гори, а аз не съм сигурен дали вие можете 
да разпознаете дали една гора е смърчова или е съставена от други дървесни видове. 
Искате ли да направим един тест, за да установим как се справяме с разпознаването  
на различните дървесни видове? 
 
Дейност „Къде е смърчът?”  
Препоръчителен брой участници: 10-15 поситетели. 
Времетраене: 15-20 минути.  
Необходими материали: клонки и шишарки от обикновена ела, бял бор, черен бор, 
бяла мура и смърч, 6 броя описателени листове за дървесен вид (приложение №1), два 
броя химикалки и 2 броя подложки за писане. 
Описание на дейността: водачът разделя участниците на два отбора. Всеки отбор 
получава клонки и шишарки на три от изброените иглолистни видове дървета. И по 
един описателен лист за всеки дървесен вид. Участниците трябва да попълнят 
описателния лист за всеки дървесен вид като се опитват да опишат характерните за 
него отличителни белези. 
След като отборите са готви с описанието, всички се събират заедно и прочитат 
написаното за всеки вид. Водачът обяснява на посетителите различията между 
отделните видове иглолистни дървета. Посочва кое дърво е смърч и припомня, че това 
е главният герой в днешната им разходка. 
След края на дейността интерпретаторът посочва намиращите се наоколо иглолистни 
дървета и ги кара да разпознаят какви видове са те. Помага им и отново отбелязва 
някои от отличителните белези на смърча. Разказва им малко повече за биологията и 
екологията на вида. Ако посетителите проявяват интерес, може и да допълни с 
интересни факти за вида: 
− Най-високото дърво в България е 62-метров смърч в резервата „Парангалица“ в 
Рила планина; 
− Едно от най-големите дървета в България е вековно смърчово дърво, което расте в 
местността Шабаница край град Триград в Южна България. Обиколката на дънера му е 
4,10 метра, а височината – 50 метра; 
− Когато избирате коледно дърво, смърчът не е добър избор, тъй като иглиците му 
опадат скоро след отсичането. Елата е много по-трайна. А най-добре е да не 
допринасяте за отсичането на живи дървета. Използвайте изкуствено коледно дръвче. 
Интерпретаторът продължава своето представяне с кратко описание на защитните 
механизми на смърча срещу короядите. 
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И сега, ако се върнем на боледуването на смърчовите дървета и на тези малки 
бръмбари-корояди, които са сред най-опасните им врагове, задължително трябва да 
отбележим, че смърчовете съвсем не са беззащитни. Те притежават редица защитни  
механизми, които в нормални условия им помагат да се справят с нападението на 
корояда. Всяко смърчово дърво в добро здравословно състояние има здрава кора, 
проникването през която не е никак лесна задача. Обикновено короядите не могат да 
я пробият и се насочват само към отслабени, по една или друга причина дървета, а 
такива винаги и във всяка гора има. Така короядите винаги присъстват в смърчовите 
гори, но в относително малка численост и не нанасят големи вреди. Проблемите се 
появяват, когато в резултат на външно въздействие, голям брой от смърчовите 
дървета едновременно, или за кратък период от време започнат да отслабват, 
изсъхват или загиват. Тогава, поради наличието на достатъчно леснодостъпна храна, 
числеността на короядите може драстично да се увеличи и те да атакуват и да 
засегнат дори напълно здрави дървета. 
Интерпретаторът допълва, че здравите дървета се защитават и чрез отделянето на смола 
или дори чрез сложни физиологични промени (изолиране на даден участък от дървото 
и други). 
И сега, тъй като непрекъснато си говорим за „ заболели“ дървета, нека да влезем в 
ролята на доктори и прегледаме някои от намиращите се наоколо „ смърчове – 
пациенти“. 
 
Преди началото на дейността интерпретаторът разказва на посетителите по какви 
признаци могат да познаят, че дадено дърво е нападнато от корояди. Разяснява им, че 
трябва да търсят видимо отслабени, изсъхнали или в начална фаза на изсъхване 
дървета. Да търсят малки дупчици по кората на дървото и след това да отстранят 
кората, за да проверят за наличие на канали, прокопани от короядите.  
 
Дейност „Преглед на пациент”  
Препоръчителен брой участници: 5-15 посетители. 
Времетраене: 15-20 минути.  
Необходими материали: 2 ножа, 2 лупи. 
Описание на дейността: дейността започва с демонстрация от страна на 
интерпретатора как се преглежда „заболяло“ смърчово дърво. Отстраняване на кората и 
търсене на каналите на короядите или дори ларви на вида. 
След това участниците се разделят на два отбора и всеки отбор преглежда по едно 
смърчово дърво с помощта на нож и лупа. С лупата могат да се открият ларви на 
корояда. 
 
След края на дейността интерпретаторът разяснява как насекомите прокопават своите 
ходове под кората. Обяснява им, че каналите се прокопават по време на 
размножаването. Мъжкият изкопава основен канал и след оплождането женската 
прокопава странични канали (сестрински ходове) където снася яйцата. След като 
ларвата се превърне във възрастно насекомо, то си пробива малка дупчица през кората 
и излита навън.  
Водачът демонстрира казаното, като показва така прокопани канали по някое от 
смърчовите дървета наоколо. 
След това подканя посетителите да продължат своя преход. 
Моля,,госпожи и господа доктори, нека продължим нашата разходка! Има още какво 
да видим и научим за смърчовите гори и техните здравословни затруднения. 
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Спирка 3: на 10-15 минути от Спирка 2, край изкуственото езеро на юг от 
пътеката  

Водачът спира групата в смърчовата гора, недалеч от изкуственото езеро на юг от 
пътеката и продължава своята беседа. 
Вече всички разпознаваме смърча и знаем много неща за него, но все пак смърчовите 
гори са нещо различно от индивидуалното дърво. И сега искам да си говорим именно за 
горите, а не за отделните дървета. Те са цели екосистеми, които функционират по 
свой начин. Нека се опитаме да открием какво представляват горите от смърч! Кои 
са най-важните им особености?! Искате ли пак да ми помогнете? Нека пак се 
разделим на два отбора…  
 
Дейност „Какви са горите от смърч?”  
Препоръчителен брой участници: 4-15 посетители. 
Времетраене: 8-10 минути.  
Необходими материали: 2 броя листове с основните характеристики на смърчовите 
гори (приложение №2), 2 броя химикалки и 2 броя подложки за писане. 
Описание на дейността: участниците се разделят на два отбора и всеки отбор има за 
задача да отбележи основните характеристики на смърчовите гори, ползвайки 
предоставения списък. Водачът им дава 5 минути за справяне със задачата, след което 
всеки отбор представя отговорите си.  
 
След края на дейността интерпретаторът подканя посетителите да се придвижат до 
място, откъдето се открива гледка към едни от най-обширните масиви от смърчови 
гори на територията на ПП „Витоша“. 

Спирка 4: на 2 минути от Спирка 3, край изкуственото езеро на юг от 
пътеката   

Водачът спира и събира групата малко над езерото, откъдето се открива панорамна 
гледка към засегнатите от каламитета на корояда гори в резерват „Бистришко 
бранище“, по северните склонове на вр. Купена и продължава своята беседа. 
Интерпретаторът коментира отговорите на двата отбора. Посочва кои са верни и кои 
не. След това подчертава, че както посетителите сами са открили по време на 
дейността, смърчовите гори са типични за високите планини и северните студени 
райони на континента. Те съществуват в условията на студен и влажен климат, при 
който затрудненото разлагане на мъртвата органична маса в гората води до 
натрупването й в дебел слой. Понякога този слой възпрепятства възобновяването на 
горите и води до превръщането им в безлесна тундра или торфища. Природните 
нарушения имат съществено значение за оцеляването на такива едновъзрастни и 
хомогенни смърчови гори. Пожарите, ветровалите и короядните каламитети подобряват 
условията за разлагане на органичната маса и превръщането й в достъпни хранителни 
вещества. По този начин се освобождава пространство и създават условия за развитие 
на младите дървета. От друга страна, нарушенията повишават пространственото, 
възрастовото и биологичното разнообразие в горите. А всяка гора и изобщо 
екосистема, характеризираща се с голямо биологично разнообразие е по-устойчива. 
След това водачът обяснява, че в повечето естествени гори дърветата загиват 
поединично или на малки групи вследствие на различни причини: напреднала възраст, 
поваляне от вятър (ветровал), гниене, насекоми, гъби и други. Но за някои горски 
насаждения, както и за столетните смърчови гори, каквито са и витошките, е 
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характерно и съхненето на големи площи. Това не е нещо изключително за този вид 
гори, а по-скоро е естествен стадий от развитието на гората. 
Водачът посочва на посетителите склоновете на вр. Купена: „Тук, на територията на 
резерват „ Бистришко бранище“, виждаме типичен пример за такова загиване на 
смърчовите гори на голяма площ.“.  
 
Интерпретаторът прави аналогия с други подобни масови загивания на смърчови гори в 
Европа и по света. В Европа през последните десетилетия, вследствие на зачестилите 
силни бури и последвалите масови размножавания на корояда-типограф, са засегнати 
милиони декари смърчови гори (предимно залесени от хората). В Национален парк 
„Баварска гора“, Германия, са загинали над 40 000 дка смърчови гори. Подобни 
проблеми са имали и на много места имат и в момента в Русия, Словакия, Чехия 
Румъния и други държави. 
В престарелите борови гори на Британска Колумбия (Канада), масовото развитие на 
короядите е засегнало над 50 милиона декара гори (почти половината площ на 
България)! Вследствие на климатичните промени и масовото развитие на корояди след 
1987 г., в южна Аляска са загинали смърчови гори с площ над 16 милиона декара. 
Сега имам един въпрос към вас. Това което се е случило с част от смърчовите гори в 
ПП „ Витоша“ може ли да се нарече бедствие? 
Водачът внимателно изслушва отговорите на посетителите и заедно ги коментират. 
Накрая обобщава. 
Зависи от гледната точка, а донякъде и от мястото, на което се случва. Когато 
това се случва в популярно туристическо място – място, което много хора 
посещават по естетически причини, тогава действията за защита на горите и бързо 
възстановяване на насажденията са правилният подход. Но когато става въпрос за 
опазване на естественото състояние на екосистемите и биоразнообразието, когато 
искаме да оставим процесите в природата на тяхното естествено развитие, най-
правилният подход е ненамесата. Природата винаги намира най-подходящия начин да 
се възстанови. Понякога дори това, което ние възприемаме като бедствие е просто 
естествен стадий от развитието на гората. 
Интерпретаторът пояснява, че когато оставим една гора да се възстановява сама след 
дадено природно бедствие, природата го прави по такъв начин, че новата гора е 
оптимално приспособена, за да може да оцелее и просъществува при конкретните 
условия, но това отнема много време. Често ние, хората, се опитваме да възстановим 
много по-бързо, искаме бързи резултати и подценяваме устойчивостта в дългосрочен 
план.  
В края на своята беседа е подходящо интерпретаторът да поясни, че на територията на 
ПП „Витоша“ са приложени и двата подхода за възстановяване на смърчовите гори. На 
територията на резерват „Бистришко бранище“ не е предприета никаква човешка 
намеса, докато в засегнатите площи извън резервата, в туристическите центрове 
„Алеко” и „Офелиите” са предприети мерки за ограничаване на съхненето и изкуствено 
възстановяване на горските насаждения.  
Водачът придружава посетителите по обратния път до х. „Алеко“, където завършва 
представянето си. 
Дойде време да приключим нашата разходка сред смърчовите гори на ПП „ Витоша“. 
Радвам се, че бяхме заедно днес, до нови срещи сред чудната природа на планината. 
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Подходящи думи и изрази 

Смърчови гори, естествени процеси в екосистемите, човешка намеса, бръмбар-корояд, 
бедствие, дива природа, резерват. 

Допълнителни препоръки 

Няма.  
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Приложение №1 
Описателен лист за дървесен вид 

 
Дървесен вид:  

 

Отличителни белези иглици 
 

1. 

2.  
3.  
4. 

 

Отличителни белези шишарки 
 

1. 

2. 
3. 
4. 

 

Други отличителни белези 
 

1. 

2. 
3. 

 
 

Описателен лист за дървесен вид 
 

Дървесен вид:  

 

Отличителни белези иглици 
 

1. 

2.  
3.  
4. 

 

Отличителни белези шишарки 
 

1. 

2. 
3. 
4. 

 

Други отличителни белези 
 

1. 

2. 
3. 
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Приложение №2 
 
Характеристики на смърчовите гори Да Не 
Разположени в райони с влажен климат   
Разположени в студени райони   
Разположени в райони със сух климат   
Светли   
Тъмни   
С изобилна растителност под короните на дърветата   
С оскъдна растителност под короните на дърветата   
Смесени насаждения с участие на много различни 
дървесни видове 

  

Насаждения, съставени само от ограничен брой 
дървесни видове, предимно смърч 

  

В България са разположени на малка надморска 
височина. 

  

В България са разположени на голяма надморска 
височина. 
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Районът на туристически център „Златни мостове” и 

хижа „Момина скала“ 

Туристически център „Златни мостове” 

Туристически център „Златни мостове” е разположен от 1350 до 1400 м н.в. Намира се 
на границата между северните и северозападните склонове на планината, над с. Владая. 
До центъра достига асфалтов път от София през кв. „Бояна”. 
„Златните мостове” е едно от най-посещаваните места на Витоша. Тук се намират 
хижите „Елица” и „Кукер”, както и няколко заведения за хранене. 
В района се намира и обширна каменна река, по протежението на която има 
впечатляващи с размерите си скални блокове (морени). Тъкмо терминът „морени” 
предизвиква най-много любопитство и дискусии. Понеже в географската наука така се 
наричат форми на релефа, образувани по време на ледников период – откъснати, 
влачени и натрупани на определени места вследствие на движението на ледника скални 
късове. А засега не е доказано, че Витоша е заледявана, както например са били Рила и 
Пирин. Според друга теория тези каменни реки са резултат от отронване и натрупване 
на каменни блокове, които впоследствие са заоблени под действието на водата и 
вятъра. 
Каквато и да е истината, импозантната каменна река на Златните мостове и 
широколистните и иглолистни гори, които я ограждат от двете страни, създават 
изключително привлекателен пейзаж. 
Името „Златни мостове” произхожда от каменната река, която се намира в района, тъй 
като големите каменни блокове са покрити със златисти лишеи. Според друга версия на 
това място е промиван златен пясък и по този начин скалният феномен е получил името 
си. 
Много са туристическите пътеки в тази част на планината. Оттук може да се поеме към: 
връх Копитото; хижите „Момина скала” и „Септември”; към почивен дом „Бор” и 
оттам през Платото към х. „Алеко”; към хижите „Кумата”, „Острица” и „Селимица”. 
Павиран път води от туристическия център до хижа „Кумата” през местността 
Офелиите, а друг такъв стига до почивен дом „Бор”. В близост са разположени и 
Музеят на мечката, Музеят на совите и Музеят на водното конче, както и Детският 
екостационар „Бели брези“. 

Хижа „Момина скала“ 

Намира се на живописно място в борова и дъбова гора на 2 км от Боянската река.  
Хижата е в битов стил, с камина на дърва, мансардни стаи с изглед към гората и реката, 
тихо уютно място през лятото, прохладно и приятно, с маси и пейки отвън. Недалеч от 
хижата се намира и ресторант „Момина скала“, а пред ресторанта е оформена голяма 
поляна с маси и пейки за отдих. До хижата може да се достигне пеш от туристически 
център „Златни мостове” за около 20 минути или с автомобил по павирания път. 
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Тема: Букът – един горски великан 

  
 

Целева група Деца на възраст от 4 до 6 години. 
 

 

Основно послание Букът е горски великан, който осигурява дом и храна за 
множество малки и големи същества. 

Място на провеждане Районът на туристически център „Златни мостове” и 
х. „Момина скала“.  

Препоръчително 
време за провеждане 

 

30 май – 15 септември. 

Продължителност 2 часа. 

Методи Беседа по маршрут, приказка. 

Необходими 
материали  

 

Няма.  

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

 
Обикновен бук (Fagus sylvatica) 
Описание: обикновеният бук (Fagus sylvatica)е листопадно дърво, с прав масивен 
ствол, обичайно с около 30 м височина. Рядко достига до 49 м. Кореновата му система е 
със силно развити странични корени, които са относително плитко в почвата. Има сива 
и гладка кора, която в някои случаи може да е напукана. Обикновеният бук има 
светлокафеникави едногодишни клонки, хоризонтално разперени, първоначално са с 
власинки, а по-късно се оголяват. Пъпките на бука са едри (1,5-2 см), вретеновидни и 
остри, светлокафяви. Листата са елипсовидни (могат да са яйцевидни или обратно 
яйцевидни), влакнести по жилките (обичайно с 5-9, рядко до 12 двойки странични 
жилки), с дълги дръжки (5-10, рядко до 18 мм). Листната петура по края е слабо 
вълновидна, понякога леко назъбена. Листата отгоре са тъмнозелени и лъскави, а 
отдолу са по-светли.  
Размножаване: букът се размножава основно със семена, по-рядко с издънки. Букът е 
еднодомно растение с еднополови цветове, образува топчести съцветия с мъжки и 
женски цветове, които цъфтят през април-май, едновременно с разлистването. Опрашва 
се от вятъра. Околоцветникът на мъжките цветове е с фуниевидно звънчевидна форма, 
с 4-5 сраснали листчета и 4-15 тичинки. Женските цветове са обвити заедно по 2-4 в 
обща купула, която отвън е покрита с много израстъци върху брадавчести 
надебелявания. Плодът на обикновения бук е 1-1,6 см дълъг, тристенен, остро ръбест, с 
тънки и тесни крилца. Плодът, приеман в суров вид в по-големи количества е отровен.  
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Разпространение:обикновеният бук се среща в цяла Европа, с изключение на някои 
периферни части. В Централна и Северна Европа расте в равнините, а в останалите 
региони – в планините. У нас е разпространен в планините в цялата страна между 600 и 
1800 м н.в. Букът заема около 1/3 от площите на горския фонд у нас и заема най-голяма 
площ сред растителните видове на Витоша, виреещ на височина от 700 до 1800 м н.в.  
Местообитание:основно в планините. Образува чисти букови гори или смесени с ела, 
смърч, а в по-ниските места и с габър и др. На Витоша се среща основно в 
среднопланинския пояс (в чисти букови гори, по-рядко в смесени със зимен дъб, габър, 
бреза и трепетлика, а още по-рядко с явор, ясен, липа и леска), също и в 
нископланинския (заедно с дъб, габър и др.) и във високопланинския, където букът е 
смесен с иглолистни (смърч, бял бор, бяла мура и др.).  
Роля на обикновения бук:букът има изключителна значимост за създаване на различни 
местообитания. Буковите гори са неоценими, поради изпълнението и на 
водорегулиращи (увеличава задържането на водата в почвата, у нас има значим принос 
за осигуряване на питейна вода на населението), почвозащитни, противоерозионни 
(способства създаването и защитата на почвата) и други полезни функции. Буковите 
гори са по-тъмни и по-влажни, което създава благоприятни условия за множество 
растителни и животински видове. Растителният свят в буковите гори е многообразен, 
срещат се множество лечебни растения и храсти, включително плододайни (боровинка, 
горска малина и ягода), гъби, мъхове и др. Животинският свят също е многообразен, 
като включва множество видове насекоми – пеперуди, мравки (червена горска мравка), 
буков сечко, влечуги и земноводни, птици и бозайници. Във витошките букови гори се 
срещат висши видове като мечка, благороден елен, сърна, дива свиня, лисица, язовец, 
златка. Сред представителите на птиците са такива видове като голям пъстър кълвач  и 
черен кълвач, в по-спокойни райони се среща и лещарката. 
Стопанско значение: буковата дървесина е сред най-ценните и важните в стопанско 
отношение. Букът има червеникавобяла дървесина, с добре очертани годишни 
пръстени. Сърцевинните лъчи са добре откроени, поради което след обработване 
образуват красива текстура. Дървесината е твърда, тежка и трайна. Намира широко 
приложение в строителството, производството на мебели, целулозно-хартиената 
промишленост, производството на шперплат и другаде. Използват се и различни 
мазнини, алкалоиди и други вещества, които се извличат от плодовете. Поради своята 
екологична роля обаче значителна част от буковите гори са включени в системата на 
защитените територии, а над 3/4 от буковите гори са включени в европейската 
екологична мрежа Натура 2000. 
 
Обикновена катерица (Sciurus vulgaris) 
Описание:катерицата е дребен бозайник. Дължината на тялото е средно 25-30 см, а на 
опашката – 15-20 см. Теглото й рядко надхвърля 400 гр. Окраската й е много 
изменчива. През зимата е почти черна, а през лятото – ръждивокафява. 
Разпространение: катерицата се среща в Европа, Азия и Северна Америка. У нас е 
повсеместно разпространена. Благодарение на силните си крайници и здрави нокти се 
катери отлично по стволовете на дърветата. Много е отскоклива и ползва дългата си 
опашка за направление на скока. Често слиза и на земята.  
Местообитание:освен обширните иглолистни, широколистни и смесени гори тя 
обитава и маломерните групи от дървета, включително и парковите площи в 
населените места. В неголямата територия, която обитава, изгражда няколко гнезда - 
едно постоянно и няколко временни. Прави ги от сухи клони и вършина, а отвътре ги 
застила с мъх и меки треви. Активна е през цялата година. Не спи зимен сън. При лоши 
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климатични условия остава дълго време в леглото си. Презимува благодарение на 
натрупаните хранителни запаси в  гнездата си. 
Хранене: храната на катерицата е изключително разнообразна. Предпочита семената на 
различни дървесни видове, орехи, лешници, пъпки и млади леторасли, гъби и месести 
плодове, яйцата на пойни птици, но приема и животинска храна – насекоми, 
безгръбначни, новоизлюпени пиленца и дребни бозайници. 
Размножаване:катерицата ражда 2-3 пъти в годината от 3 до 8-9 малки. Бременността 
й е около 40 дни. Малките са слепи и проглеждат на един месец. Катерицата е с висок 
размножителен потенциал и в години с изобилие на храна се намножава масово. 
Поради това, с малки изключения, тя е ловен обект в целия си ареал. 
Катерицата има много неприятели - грабливите птици и особено големият ястреб, 
златката и белката, а на земята всички хищни бозайници, които могат да я уловят и 
надвият. 
 
Голям пъстър кълвач (Picoides major) 
Описание:дължината на тялото му е 23-26 см. Има пъстро оперение. Оперението 
отгоре е черно със синкав блясък. Челото е белезникаво, а темето и тилът са 
яркочервени. Бузите, плещите и една тънка надлъжна ивица по шията са бели. Долната 
страна на тялото е сивобяла с охрен оттенък и червени надопашни пера. Крилата са 
черни с бели петна. Средните опашни пера са черни, а крайните три двойки – бели с 
черни ивици. Женската е без метален блясък и с черен тил. Младите екземпляри са по-
тъмни от долната страна на тялото и напетнени по слабините и над опашката. От 
другите пъстри кълвачи се разпознава лесно по черната ивица, която достига до края на 
тила и продължава надолу към раменете и към предната част на гърдите. 
 
Диво прасе (Sus scrofa) 
Описание:дивата свиня е бозайник от разред Чифтокопитни. Дължината на тялото 
достига до около 2 метра, на височина до 120 см, а на тегло достига до около 350 кг.  
Дивата свиня има масивно тяло, предната част на което е по-силно развита. Главата е 
голяма и масивна, муцуната е силно източена напред, очите са малки, с добре развити 
уши. Кучешките зъби при мъжкия, наричан глиган, излизат извън устата. Те са добро 
средство за защита. Космената покривка на дивата свиня представлява рядка и груба 
четина. Окраската варира от тъмнокафява до сива, индивидуално и в зависимост от 
географското разпространение.  
Дивите свине живеят на стада, които са съставени от няколко женски и техните малки. 
Зрелите мъжки живеят усамотено. Активността на свинята е около 40-65% от 
денонощието, а продължителността на живота й е около 10-12 г.  
Разпространение: естественият ареал обхваща Европа и Азия до около 55° с. ш., и 
Северна Африка. Интродуцирана е в Северна (в началото на 20 век) и Южна Америка, 
Австралия, Нова Гвинея и Нова Зеландия. В България е разпространена из цялата 
страна. 
Местообитание:дивата свиня има много разнообразни местообитания, от морското 
равнище до алпийската зона. 
Размножаване:размножава се от ноември до януари. Бременността трае 4 месеца, след 
което ражда 3-6 малки. Женските се отделят от групата си за да родят и след това се 
присъединяват отново заедно с малките си. 
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Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: м. Златни мостове, до паркинга в основата 
на голямата каменна река 

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 и приказкоразказвач. След малко, 
докато се разхождаме в тази красива букова гора, ще ви разкажа приказка за един 
горски великан – букът. Ще разберем колко е важен той за оцеляването на гората и 
за множество малки и по-големи животни. Очаква ни едно приказно изживяване, 
готови ли сте? 
При представянето си водачът може да попита някои от децата за техните имена и да ги 
използва в приказката, която ще им разкаже.  
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на 5 минути от Стартовата точка, туристически център „Златни 
мостове“, поляната пред бетонния заслон 

След като привлече вниманието на децата, водачът започва да разказва приказката.  
Сега ще ви разкажа историята на един горски великан. Той живеел в букова гора, 
точно като тази – пълна с негови събратя, високи и с широки корони, точно като 
него. Нашият великан Букът бил щастлив в гората, макар че неговите приятели не 
били съвсем близо. Въпреки това, те били заедно, докосвали се – високо в небесата 
буковете преплитали клони, а под земята – сплитали корени. Така единни, те били 
силни и устоявали на всичко. Букът растял, растял, растял... Вече не помнел колко 
пъти бил преживял студената зима, колко пъти се пробуждал напролет заедно с 
цялата гората, колко пъти бил изживявал слънчеви лета, колко пъти се бил обагрял в 
красива есен.  
Докато един ден... се случило нещо необичайно. Първоначално, всичко било както 
обикновено. Катеричката Рунтавелка тъкмо оставяла поредното орехче в хралупата 
си (нейният склад с ценни запаси за зимата). Но в момента, когато излизала от 
хралупата до стъблото на бука се спрели двама – баща и син. Синът се казвал Калоян 
и бил малко по-голям от вас – тъкмо започнал втори клас. Рунтавелка била привлечена 
от техните гласове и се спуснала надолу по дървото, за да разбере какво става. В 
този момент бащата казал:  
- Стигнахме, сине. Ето този стар и сив бук ще отсечем.  
- Но как, тате? – попитал Калоян – Толкова е голям и висок. А и ще можем ли да го 

отнесем до дома?  
- О, не бой се – успокоил го бащата. – Затова е каруцата – и посочил към каруцата, 

теглена от тяхното магаре Марко.  
Катеричката разбрала, че двамата говорят съвсем сериозно. Тя не издържала и се 
намесила:  
- Как смеете! За вас този бук е само дърво за огрев! А за мен този великан е повече 

от дом.  
Момчето не разбрало съвсем и попитало:  
- Как така дом?!? 
- Много просто! – рязко казала катерицата. – Погледни нагоре. Виждаш ли петия 

клон в дясно? Точно зад него е моята хралупа, в която си складирам храна за 
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зимата. А три клона по-нагоре е гнездото ми, направено от съчки и мъх, където 
намирам подслон и в най-студените зимни дни. Не разбираш ли – ако го няма 
горският великан, аз няма къде да живея! Освен това, този мил гигант също така 
и ме храни. Вкусните букови жълъди са важна част от моето меню, а растящите 
в подножието му горски ягоди и гъби са сред любимите ми храни.  

В този момент момчето започнало да се разколебава. Разбрало, че ако отсекат бука 
катеричката ще остане без дом и ще страда. Обърнало се към баща си:  
- Тате, хайде да не отсичаме дървото. Виж как ще страда катеричката.  
Бащата, обаче, бил непреклонен:  
- Разбирам сине, но и ти ме разбери. Ако днес не се върнем с достатъчно дърва, 

нашето семейство няма да може да се топли през зимата. Сега е лесно да 
говориш така, но я си представи многото студени дни и нощи...  

Точно след като момчето разсъдило, че баща му има право, се чуло бързо чук-чук-чук. 
След малка пауза пак – чук-чук-чук. В този момент катерицата бързо се покатерила 
нагоре и извикала:  
- Кълвачо, ела бързо. Нужна ми е твоята помощ.  
Кълвачът, който се казвал Пъструшко, важно казал:  
- Какво си се развикала? Първо да кажа, че аз не съм някакъв си обикновен кълвач, аз 

съм голям пъстър кълвач и името ми е Пъструшко.  
- Добре, добре, Пъструшко! Не виждаш ли какво става тук. Двамата човеци долу 

искат да отсекат нашия бук. Моля те, ела да ми помогнеш да ги убедим, че това 
ще навреди на животните и гората! 

- Разбира се! – казал кълвачът и се спуснал на най-ниския клон на горския великан.  
- Ей вие, какво сте намислили? Истина ли е, че искате да отсечете този бук?  
- Да, и какво от това – казал бащата, който вече започвал да се изнервя от тези 

животни.  
- Как какво? Та в хралупа в този бук отглеждам своите малки кълвачета. В 

неговата кора намирам храна – различни бръмбари, гъсеници и сечковци, а под него 
намирам вкусни плодове – ягодки, малини, боровинки. Този горски великан е важна 
част от моя свят! Какво ще правя без него? 

- Татко, ами сега? – тъжно попитало момчето.  
- Нищо не се е променило, сине – казал бащата и започнал да сваля секирите от 

каруцата.  

Спирка 2: на 25-30 минути от Спирка 1, поляната пред ресторанта  

А сега, да продължим с приказката.  
Катерицата и кълвачът не можели да повярват, че хората не искат да чуят какви 
проблеми щяло да предизвика за тях отсичането на горския великан. Тъкмо се чудели 
какво да направят и към дървото приближила една дива свиня с нейните пет малки 
глиганчета. Чули глъчката отдалеч и бързо поискали да видят какво става. 
Катеричката и кълвачът един през друг заразказвали какво се било случило. Майката 
дива свиня едва ги изслушала и започнала (с по-плътен глас):  
- Ама, моля ви се! Грух-грух. Как може така! Ако не е този бук и другите горски 

великани като него, аз трудно ще мога да изхраня децата си. Грух-грух. Никога не 
биха пораснали големи и силни глигани. А и аз самата надали бих оцеляла. Грух-
грух. Какво ще ям? Буковите жълъди са ми любими! Грух-грух. 

Тук водачът може да прекъсне за малко приказката и да попита децата за тяхната 
любима храна и как биха се почувствали, ако не могат да я ядат.  
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След думите на дивата свиня момчето съвсем се натъжило. Да, трябват им дърва за 
зимат,а иначе собственото му семейство може да не я преживее, но пък и всички 
тези животни се нуждаели от горския великан – бука. Започнало все по-настоятелно 
да моли баща си да намерят друго решение:  
- Моля те, тате. Хайде да оставим това дърво. Нека намерим друго, което не е 

толкова важно за животните. Нека горският великан да остане и да продължи да 
им бъде дом и да ги храни. 

- Няма как да стане това, сине. Не можем да намерим дърво, което да не е  важно 
за животните. Няма дървета, които просто да си седят и да ни чакат да ги 
отсечем.  

- Но тогава, трябва ли въобще да отсичаме дърво, щом то е толкова важно?  
- Да, сине, трябва. Как да презимуваме иначе? Нима искаш нашето семейство да 

умре от студ?  
- Не, но искам всички да са щастливи.  
- Измислих решение, сине. Сега, няма как – ще отсечем дървото, но ще съберем 

жълъди и ще ги засадим у дома в едно съндъче. Цяла зима ще ги държим на топло 
и ще ги поливаме. А когато поотраснат ще дойдем и ще ги засадим в гората. Така 
ще й се отблагодарим за добрината, която ни е сторила, осигурявайки ни дърва, за 
да ни е топло през зимата. А и ще обновим гората. На мястото на този горски 
великан ще израстат няколко млади бука, които докато пораснеш ще станат 
големи, колкото е той сега.  

- Съгласен съм, тате! – казало момчето.  
- И ние сме съгласни – дружно извикали животните.  
Дойде време да чуете и края на приказката за нашия горски великан. Дълго време 
бащата и синът се трудили, за да го отсекат и после да го натоварят на каруцата. 
Грижливо събрали 20-тина семена, защото бащата знаел, че не всяко семенце ще 
поникне. Насъбрали и малко изпопадали листа, които щели да смесят с почвата, та да 
напомня на семенцата за мириса на гората. След като се прибрали вкъщи, бащата и 
синът се заели да разтоварват дървата. Когато приключили, било вече доста късно, а 
и те били уморени. Въпреки това, преди да си легнат поставили буковите жълъди в 
едно менче и ги залели с вода (така се прави – казал бащата - чувал съм от баба). На 
другата сутрин, още рано, рано и двамата се захванали със семената. Бащата сковал 
едно сандъче, а момчето смесило почва със събраните листа и напълнило сандъчето. 
После синът внимателно поставил семенцата в съндъчето. Цяла зима го държал на 
топло, но все пак близо до прозореца, за да имат и светлинка. Напролет, когато се 
затоплило, извадили съндъчето на слънце. По някое време, едно по едно, жълъдчетата 
започнали да покълват. Когато малките букове поотраснали, бащата и синът ги 
занесли и засадили в гората. Редовно ходели да ги наблюдават как растат. Бащата се 
оказал прав – когато момчето пораснало и станало голям и силен мъж, посадените 
от баща и син букове се издигали наравно със старите дървета, и били вече истински 
горски великани, приютили много животинки в клоните си.  

Водачът приканва децата да споделят какво ги е впечатлило най-много в приказката. 
Може да свърже запомненото със заключителните думи. 

С това завършваме днешната ни разходка в света на горския великан – бука. Радвам 
се, че всички сте разбрали, че букът осигурява дом и храна за множество малки и 
големи същества. От тази мъничка мравка до най-голямото животно на Витоша… 
Знаете ли кое е то? – точно така, мечката… Всички обитатели на буковите гори 
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имат нужда от храна и убежище. А искате ли да ви разкрия още една тайна? Ето 
онова дърво отсреща, онова дебелото и старото, казват, че е едно от дърветата, 
които бащата и синът посадили. Той няма тревоги като тези на баща му – Горския 
великан, защото неговият дом планината Витоша е обявена за Природен парк. А за 
всички диви растения и животни в Парка се полагат специални грижи от човека.  
Е, толкова от мен! Надявам се, че днешната разходка ви хареса. Желая ви приятен 
ден и ви благодаря, че бяхме заедно! 

Подходящи думи и изрази 

Бук, обикновен бук, горски великан, букови гори, катерица, кълвач, диво прасе.  

Допълнителни препоръки 

По време на разходката водачът-интерпретатор следи за появата на различни обитатели 
на буковите гори и организира тяхното наблюдение. За целта е добре, ако водачът е 
осигурил лупи, бинокли и друга подходяща екипировка за наблюдение на животни.  
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Тема: Билкова аптека 

  
 

Целева група Деца на възраст от 7 до 10 години.  
 

 

Основно послание В планините има много лечебни растения, които укрепват 
здравето и лекуват най-различни заболявания.  

Място на провеждане Районът на туристически център „Златни мостове” и 
х. „Момина скала“.  

Препоръчително 

време за провеждане 
30 май – 15 септември. 

Продължителност 3 часа. 

Методи Беседа по маршрут, игра, интерактивна демонстрация, игра-
състезание. 

Необходими 

материали  
Снимки на всички включени в темата лечебни растения – 7 
броя (формат А4); 4 празни кутии; 4 комплекта ламинирани 
карти – 6 ламинирани карти за начина на приготвяне на 
билките и 18 карти за съставки/обработки (формат А6); 3 
термоса (до 0,5 литра) с вода – 2 с гореща вода, 1 със студена 
вода; 6 стръка жълт кантарион; празни чашки; 5 бели листа; 5 
химикалки; 5 подложки за писане; 20 нагънати листчета за 
различните болежки (по описание); 20 ламинирани карти с 
билкови лекове за различни болежки (формат А7); дребни 
награди (стикери, картички, дипляни и пр.).  

Необходима 

екипировка  
Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Лечебни видове растения от ПП „Витоша“  

Истинско еньовче (Galium verum) 
Описание: едногодишно или многогодишно тревисто растение от семейство Брошови 
(Rubiaceae). Еньовчето има изправено или приповдигащо се (в някои случаи полегнало) 
стъбло с дължина от 30 до 120 см. Стъблото  му е четириръбесто, като по ръбовете има 
закривени четинки. Стъблото е начленено, разклонено и влакнесто. Листата на 
еньовчето са разположени в прешлени, между 6 до 9 на брой. Листата имат линейна 
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форма, дълги са от 15 до 25 мм и са широки около 0,5-2 мм. Листата са обратно 
ланцетни, рязко стеснени на върха, средната жилка е с четинки.  
Размножаване: еньовчето се размножава чрез семена. Цветовете са зеленикаво-бели 
или бели, събрани във връхни и пазвени сенниковидни съцветия. Венчето е жълто, с 
ширина до 3 мм с тръбеста основна част и разделена на 4 остри дяла горна част. Цветът 
няма чашка. Плодът на еньовчето е кълбесто гладко орехче, с големина около 1,5 мм, 
което се разпада на 2 половинки.  Времето на цъфтеж на билката е през лятото от май 
до август-септември. 
Разпространение: среща се в цяла Европа. У нас еньовчето е разпространено из цялата 
страна до около 1000 м н.в.  
Местообитание: расте из храсталаци и като рудерално край пътища, селища и посеви. 
Предпочита сухи и тревисти места.  
Съдържание: съдържа латонния глюкозид асперулазид, сапонини, танини, червено 
багрило, витамин С. 
Лечебни свойства: има диуретично, слабително, болкоуспокояващо и 
противовъзпалително действие. Използва се при стомашно-чревни заболявания, при 
асцит, оттоци при ревматизъм, възпалителни процеси на отделителната система и 
гърлото, външно – при вторично инфектирани обриви и рани по кожата, включително 
циреи.  
Употребяема част: използва се цъфтящата наземна част на еньовчето.  
Начин на приготвяне: еньовчето може да се използва под формата на запарка, 
настойка, прясно изцеден сок, тинктура, компрес и като съставка в кремове.  
 
Горска ягода (Fragaria vescа) 
Описание: горскатаягода е многогодишно тревисто растение, достигащо на височина 
30 см. Ягодата е с дълги пълзящи стъбла, леко окосмени, често вкореняващи се, с късо 
кафяво коренище. Листата на горската ягода са предимно приосновни, сложни, тройни, 
с дълги дръжки. Отделните листчета са яйцевидни (овални до ромбични) и назъбени. 
Цветовете са бели, събрани в съцветия, върху разклонени дръжки. Чашката е двойна, с 
по 5 заострени, влакнести листчета във всеки кръг. Венчето е петлистно, бяло. 
Венчелистчетата са свободни, дълги до 10 мм. Плодчетата са многобройни, 
едносеменни, разположени по повърхността на изпъкналото и разраснало се, месесто, 
червено цветно легло; червеният лъжлив плод на ягодата е дребен и ароматен. Цъфти 
към края на пролетта и началото на лятото – от май до август. 
Размножаване: макар да могат да поникват и от семена, основният начин за 
размножаване на ягодите е вегетативният – чрез розетки, които се образуват по възлите 
на ластуните.  
Разпространение в България: среща се почти в цялата страна до 2000 м н.в.  
Местообитание: расте из гори, храсталаци, горски поляни и скални сипеи.  
Съдържание: плодовете съдържат органични киселини (лимонена, ябълчена), дъбилни 
вещества, етерично масло, витамин С, каротен, захари, антоциани, пектини. Листата 
съдържат дъбилни вещества, флавоноиди, витамин С. 
Лечебни свойства: горската ягода има противовъзпалително действие (действа 
благоприятно при подагра, камъни в бъбреците, чернодробни инфекции, проблеми на 
храносмилатерния тракт), подпомага детоксикацията, понижава температурата. 
Листата понижават артериалното налягане и забавят сърдечния ритъм (поради което 
успешно се използват при лечение на хипертония), разширяват периферните 
кръвоносни съдове, освен това помагат и при диария и стомашни неразположения.  
Употребяема част: за лечение се използват листата (дрога FoliaFragariae), които се 
събират в периода май-август, както и плодовете на ягодата (дрога FructusFragariae).  
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Начин на приготвяне: листата се използват под формата на запарки (при астма, 
обриви). Плодовете се използват под формата на запарка (честата употреба помага при 
запек), гаргара с чай (при възпаления на устата и гърлото), пресен сок (за детоксикация, 
при ревматизъм и гликемия), като пресни плодове (повишава имунитета, подобрява 
храносмилането, помага при диабет, стомашна язва и артеросклероза). Горската ягода 
се прилага и външно – под формата на лапи от намачкан плод (за третиране на кожни 
рани, екземи и хемороиди) и от запарени пресни листа (при гнойни рани).   
 
Дебрянка (Sanicula europea) 
Описание: дебрянката е многогодишно тревисто растение. Коренището е почти 
вертикално или косо, с дебелина до 0,5 см, чернокафяво на цвят, покрито в горната част 
с люсповидни остатъци от миналогодишни листа. Стъблото е високо между 20-40 см 
по-рядко до 60 см, тънко (диаметър до 2-3 мм), голо, ръбесто, кухо, безлистно, по-рядко 
е с 1-2 листа. Листата са дълги между 3-6 (по-рядко до 8) см и 4-10 см широки, имат 
дълги (5-25 см), тръбести дръжки. Листата са дълбоко дланевидно разделени на 3-5 (до 
7) дяла, като са сърцевидно закръглени до бъбрековидни. По ръба листата са 
неравномерно напилено назъбени със зъбци, завършващи с остро бодилче. Сенниците 
са с диаметър 5-8 мм, многоцветни, с вътрешни двуполови и външни тичинкови 
цветове; прицветниците са между 4-6 с дължина 1-1,5 мм, линейни и цели. 
Тичинковите цветове в сенника са 6-8, с къси дръжки. Цветовете на дебрянката са 
двуполови, като цветове са единични или няколко, приседнали или с много къси 
дръжки. Цветовете са събрани в сбит сенник. Венчелистчетата са дълги около 1,5 мм, 
широко обратно яйцевидни, на върха дълбоко двуделни, с извити към изреза странични 
дялове и почти триъгълен, завит навън и с върха си достигащ почти до основата на 
венчелистчето среден дял. Стълбчетата са спирално завити и извити надолу, като са 
много по-дълги от зъбците на чашката. Плодовете на дебрянката са дълги 4-5 мм, 
сферично яйцевидни, гъсто покрити с многобройни кукести, разширени в основата си 
шипчета. Мерикарпиите от външната страна са силно изпъкнали, а от вътрешната – 
плоски. Дебрянката цъфти в периода май-юли.  
Размножаване: дебрянката се размножава чрез семена, като използва т.н. зоохория. 
Особено значение за размножаването имат кукестите шипчета на плодовете, чрез които 
те се закачват за козината на животните и дрехите на човека и така се разпространяват. 
Общо разпространение: освен в Европа (без най-северните части), дебрянката се 
среща още в западен Сибир, Кавказ, Югозападна Азия, северна Африка и в 
тропическите африкански гори. 
Разпространение в България: среща се на територията на цялата страна.  
Местообитание: расте из сенчести влажни места в горите, по-често в широколистни и 
особено букови, по-рядко в иглолистни гори. Преобладаващо вирее в предпланинския и 
планинския пояс до 2000 м н.в.  
Съдържание: надземните части на дебрянката съдържат сапонини, етерични масла, 
дъбилни вещества, смоли, горчиви вещества, витамин С и органични киселини. 
Коренището е богато на сапонини. Изолирани са тритерпеновите сапонини: саникула 
сапонин А и Б с бактерицидно действие.  
Лечебни свойства: има укрепващо, кръвоспиращо, затягащо и противовъзпалително 
действие. Като кръвоспиращо средство се използва при различни кръвоизливи – 
хемороиди, дизентерия, кръвоизливи от носа и др. Като затягащо средство се прилага 
при диарии. Използва се против болки в стомаха и червата, както и за гаргара при 
ангина и фарингити.  
Употребяема част: за лечебницели се използват коренището с корените 
(RhizomaSaniculae)и надземната част с цвета (Неrbа Saniculae) на дебрянката.  
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Начин на приготвяне: най-често се използва като отвара (чай) на надземната част за 
вътрешно приемане и гаргара. Използва се и за налагане на лапи върху гнойни рани, 
циреи, отоци, ревматизъм.  
 
Лечебна иглика (Primula veris) 
Описание: многогодишно тревисто растение с тъпо, едро назъбени листа с 
продълговато яйцевидна (лопатовидна) форма и широка крилата дръжка, събрани в 
приосновна розетка (няма стъбло). Повърхността на листата е набръчкана, тъй като 
жилките от горната страна са силно вдлъбнати, а от долната – силно изпъкнали. Отдолу 
листата са влакнести. Коренището е право или извито, сивокафяво, дълго около 10 см и 
дебело около 5 мм. От всичките му страни излизат многобройни, дълги до 12 см и 
дебели около 1 мм белезникави коренчета.Цветоносният стрък е цилиндричен, 
безлистен, на върха завършва с няколко едри цвята, събрани в сенниковидно съцветие. 
Чашката е тръбесто-звънчевидна, неопадлива, с 5 триъгълни зъбчета, ресничесто-
влакнеста. Венчето е яркожълто (зластистожълто), фуниевидно в основата, в горната 
част разперено, петделно. Има пет тичинки и горен яйчник. Плодът е яйцевидна, 
разпуклива, многосеменна кутийка. Цъфти рано през пролетта в периода от март до 
юни. Размножава се чрез семена.  
Общо разпространение: Европа (без крайните северни части) и Средиземноморието. 
Разпространение в България: у нас лечебната иглика се среща по всички 
предпланински и планински райони на страната до около 2600-2700 м н.в.  
Местообитание: расте из храсталаци, гори и ливади и горски поляни.  
Съдържание: коренището и корените на лечебната иглика съдържат тритерпенови 
сапонини, от които главният е примулова киселина А (от 5 до 10%), гликозидите 
примверин и примулаверин, чийто агликони са производни на салициловата киселина. 
Съдържат се още кетехинови дъбилни вещества и около 0,25% етерично масло. Листата 
съдържат до 2% сапонини, дъбилни вещества и 5% аскорбинова киселина, богати са на 
витамин С и провитамин А. Цветовете на игликата съдържат сапонини и флавоноиди.  
Лечебни свойства: корените имат отхрачващо действие (прилагат се при катари на 
горните дихателни пътища, бронхити, грип), имат известно потогонно и диуретично 
действие (използват се при възпалителни заболявания на пикочните пътища, трудно 
уриниране, подагра), засилват стомашната секреция, успокояват нервната система. 
Листата се използват за укрепване на организма, при отпадналост, скорбут, недостиг на 
витамин А и др. Цветовете се използват при нервна слабост, безсъние, главоболие.  
Употребяема част: за лечение се използуват коренището и корените (Radix et 
RhizomaPrimulae), цветовете (Flores Primulae) и листата (Folia Primulae). Коренищата 
скорените се събират преди цъфтеж – през април, и след узряване на семената,когато 
листата са започнали да жълтеят – през юни, а цветовете през март – юни, листата – 
през март-май, по време на цъфтеж. 
Начин на приготвяне: основно се използва под формата на запарка (от корени, от 
листа и цветове). Листата се ползват и сурови на салата.  
 
Жълт кантарион (Hypericum perforatum) 
Описание: многогодишно тревисто растение от сем. Звъникови (Hyperieaceae). 
Стъблото му е високо 30-100 см, изправено, голо и cилно разклонено в горната си част, 
с две надлъжни ребра. Листата на жълтия кантарион са срещуположни, без дръжки, 
приседнали, овално-елипсовидни до овално-ланцетни, целокрайни, дълги между 1-3 см. 
Когато листата се гледат срещу светлината, те са пунктирани (перфорирани) поради 
наличието на вместилища с етерично масло. Цветовете са жълти, събрани на върха на 
стъблото в съцветие – метлица. Чашката се състои от 5 продьлговато заострени, 
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свободни, целокрайни листчета. Венчето има 5 яркожълти листчета, два пъти по-дълги 
от тези на чашката. Тичинките са много, сраснали в основата си в 3 снопчета. Плодът е 
яйцевидна тригнездна кутийка. Цъфти от май до септември. Размножава се както чрез 
семена, така и вегетативно чрез коренищата. От коренището се образуват голям брой 
стъбла и се оформя голяма туфа.  
Разпространение в България: в цялата страна до 2000 м н.в.  
Местообитание:жълтият кантарион сесреща по сухи, тревисти места, из храсталаците 
и сечищата, край пътищата и из низите, разредени гори и горски поляни.  
Съдържание: растението съдържа 0,5% хиперицин и псевдохиперицин, които са 
кондензирани антрахинонови производни. Намерени са също флавоноидите хиперозид, 
рутин, кверцитрин, изокверцитрин, кверцетин, смолисти вещества (до 10%), 6-12% 
катехинови дъбилни всшества, до 0,10% етерично масло – оцветено в зелено и 
съставено предимно от сесквитерпени, коротен, никотинова киселина, ксантони и др. 
Лечебни свойства: притежава противовъзпалително, регенеративно, противомикробно 
(антибиотично и противовирусно), капиляроукрепващо и антидепресивно действие. 
Прилага се вътрешно при стомашно-чревни възпаления, язви, гастрити и като леко 
затягащо средство. Препарати от билката се използват за укрепване на капилярите при 
атеросклероза, при депресивни състояния. Външно се прилага при изгаряния и трудно 
зарастващи рани, за промивки и гаргара в устната кухина.  
Употребяема част: употребява се надземната част (Нerbа Hyperici) – целите стръкове, 
заедно с цветовете и листата.   
Начин на приготвяне: билкатасе приготвя най-вече чрез отвара и запрака. Приготвя се 
и маслен извлек (със зехтин), прилаган вътрешно и външно.   
 
Шипка (Rosa canina) 
Описание: храст от сем. Розоцветни (Rоsасеаe). Шипката е с прави или извити стъбла, 
стигащи на дължина до 3 м и покрити с твърди, бодливи, сърповидно извити шипове. 
Понякога цветоносните стъбла са без шипове. Листата са нечифтоперести, с 5-7 
яйцевидни, обратно яйцевидни или елипсовидни листа. Шипката има розови или бели 
цветове 4-6 см в диаметър,единични или събрани на групи по 3-5. Чашката и венчето са 
петлистни, а тичинките – многобройни. Плодчетата са едносеменни орехчета, 
затворени в месесто цветно легло, което се разраства и образува яркочервения 
яйцевиден до сферичен несъщински плод (шипка). Цъфти в периода май-юли, а 
плодовете узряват през есента. Шипката се размножава чрез семена и вегетативно чрез 
издънки.  
Разпространение в България: среща се на територията на цялата страна до 2000 м н.в.  
Местообитание: шипката вирее в различни местообитания – из храсталаци и редки 
гори, край реките, по тревисти склонове и синури, в равнините и планините.  
Съдържание: съдържат витамин С, който се натрупва в най-голямо количество в 
началото на узряването, след което съдържанието му бързо намалява. Освен витамин С 
съдържат каротен, витамин B2, К1 и Р, захари, пектинови вещества, органични 
киселини (лимонена и ябълчна). В семената се съдържа тлъсто масло, богато на 
витамин Е.  
Лечебни свойства: подобрява окислително-редукционните процеси в клетките, 
уплътнява капилярите, действа диуретично. Широко се използва при авитаминози 
(скорбут) и хиповитаминози (пролетна умора), при кървене на венците, хепатит и други 
чернодробни заболявания и др.  
Употребяема част: използват се плодовете на шипката (Fructus Rosae, Fructus 
Cynosbati).  
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Начин на приготвяне: използват се плодчетата в прясно състояние и изсушени, 
очистени от семената под формата на „люспи“, които запазват витаминното си 
съдържание през цялата зима. Също така се приготвят запарки от сушени плодове.  
 
Малина (Rubus idaeus) 
Описание: полухраст, който достига 1-1,5 мвисочина. През първата година стъблата са 
тревисти, безплодни, със синкавозелен налеп и къси тънки шипчета. През втората 
година тези стъбла вдървеняват, дават цветоносни клонки и след узряване на плодовете 
загиват. Листата са тройни или перести с 5-7 листчета, отгоре зелени, голи, отдолу 
сребристосиво напластени. Цветовете на малината са бели, около 1 см в диаметър, с 
дълги дръжки. Чашката и венчето са петлистни. Тичинките и плодниците са 
многобройни. Плодът е сборен, съставен от многобройни червени костилкови 
плодчета; лесно се отделят от изпъкналото, леко влакнесто цветно легло. Малината 
цъфти в периода май-юли, а плодовете узряват през юли-август. 
Разпространение в България: расте в цялата страна до 2500 м н.в.  
Местообитание: среща се по скални сипеи, сечища, пожарища, каменливи склонове, 
храсталаци и редки гори.  
Съдържание: листата на малината съдържат флавоноиди, танини, витамин С, каротен, 
органични киселини и др. Плодовете съдържат около 10% захари (глюкоза, фруктоза и 
захароза), органични киселини — предимно лимонена и ябълчна, но също и салицилова 
киселина, танини, пектини, антоцианови пигменти, витамин С, каротен и др. 
Лечебни свойства: има общоукрепващо, витаминозно, потогонно и тонизиращо 
действие.  
Употребяема част: от малината се използват листата (Folia Rudi idaei) и плодовете 
(Fructiis Rubi idaei), по-рядко корените.  
Начин на приготвяне: приготвят сезапарки поотделно от сушени плодове, листа или 
корени. Консумира се и в натурален вид, както и под формата на прясно изцеден сок.  
 
Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: м. Златни мостове, до паркинга в основата 
на голямата каменна река 

След като групата се събере изцяло, водачът привлича вниманието върху себе си и се 
представя: 
Здравейте! Казвам се ... и ще бъда вашият водач. Добре дошли в Природен парк 
„ Витоша“! Днес, докато се наслаждаваме на прекрасната планина, ще се докоснем 
до едно от нейните богатства – билките. Преди да се появи съвременната медицина 
хората са търсили лечение от природата и нейните богатства, като например 
водата и минералните извори. В много по-голяма степен, обаче, се използват различни 
части от лечебни растения, т.е. билки. Не случайно има пословица „ За всяка болка си 
има билка”. Чували ли сте я? Именно затова е добре да познаваме растенията и 
много внимателно да ги използваме. Например, някои отровни растения също могат 
да бъдат използвани за лечебни цели. Но това става само от опитни билкари! Така че 
първата крачка е да се научим да разпознаваме билките, след това кога и как да ги 
берем, как да ги сушим и накрая как да ги приготвяме. Ние няма да имаме време за 
всички тези неща, днес е първият ни урок по билкарство! По време на разходката ще 
се запознаем с някои от най-известните и популярни билки, които растат в Парк 
„ Витоша“. Сигурен/а съм, че ги познавате! А след това ще се научим и как сами да си 
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приготвяме различни вълшебни и лечебни отвари. Искате ли? Ами хайде тогава, да 
тръгваме! 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на 5 минути от Стартовата точка, туристически център „Златни 
мостове“, поляната пред бетонния заслон 

На това място, след като групата се събере изцяло, водачът продължава своята беседа. 
Билките могат да се приготвят по най-различни начини. Сигурен съм, че и вие ги 
знаете. Ще направители ли предположение? – точно така, чаят. Чаят е най-често 
използваният начин за приготвяне на билки. Той, обаче, може да бъде направен по два 
начина. Единият се казва запарка, а другият – отвара, като разликата между тях ще 
научите в следващата игра. Някои от билките могат да имат лечебен ефект, когато 
се консумират директно. Това най-често се отнася за билките-плодове (горската 
ягода, малината, къпината), също и за билки, които се консумират като салати 
(листата на лечебната иглика). Готови ли сте да изиграем една игра и да научим 
какви са различните начини за приготвяне на билките?  
Водачът дава указания за играта „Как се приготвят билките?”.  
 
Игра „Как се приготвят билките?”  
Препоръчителен брой участници: 6-30 деца. 
Времетраене: 20-30 минути.  
Необходими материали: 4 комплекта, включващи по 1 празна кутия, 6 ламинирани 
карти на начините на приготвяне, формат А7 (приложение №1); 19 информационни 
карти, формат А7 (както са описани в приложение №2), дребни награди (стикери, 
картички, дипляни и пр.).  
Описание на играта: участниците се разделят на 2-4 отбора в зависимост от 
големината на групата. На равно разстояние от всеки отбор се поставят разбъркано 
петте карти за начините на приготвяне. Информационните карти се разбъркват и се 
поставят в кутия, която стои при останалите участници. След старта представител на 
всеки отбор трябва последователно да изтича, да вземе една карта за начин на 
приготвяне и да се върне, като предаде щафетата на следващия, който тича за 
следващата карта и т.н. През това време останалите участници в отбора трябва да 
прочетат описанието, да намерят съответните информационни карти и да ги подредят 
правилно съгласно указанията на гърба на карта за начина на приготвяне. В края на 
играта за всеки начин на приготвяне отборът трябва да има по една купчинка карти, в 
горния край на която е наименованието с описанието, следвана от информационните 
карти, както са подредени в приложение №2. Преди началото на играта водачът 
подчертава, че участниците трябва да внимават с картите, в които има време. Водачът 
може да насърчи децата да „се специализират”, т.е. едни да тичат, а други да подреждат 
информационните карти, може и отделен човек само да чете (например за 7-годишните, 
ако някои от децата имат затруднения).  
Победител е отборът, който пръв подреди правилно своите карти. Водачът обявява 
отбор-победител и дава награди.  
 
Забавно беше, нали? Видяхме, че билките се приготвят по толкова различни начини! И 
всички ние като млади билкари разбрахме, че трябват много знания. В билкарството 
си има тънкости!От едни билки се приготвят прясноизцедени сокове,от други – 
отвари, от трети – настойки, четвърти се слагат в масло или спирт! А сега с вас ще 
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направим една билка по два от тези начина. Я да видим дали ще познаете кои са тези 
начини. Ще ви подскажа – при единия се използва гореща вода, а при другия – студена. 
Точно така, виждам, че сте били съсредоточени в играта. Кой иска да вземе участие? 
Водачът избира няколко от децата, които да помагат при провеждането на 
демонстрацията „Как се приготвят билките?“. 
 
Демонстрация „Как се приготвят билките?”  
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали: 3 термоса (до 0,5 л) с вода – 2 с гореща вода, 1 със студена 
вода, 6 стръка жълт кантарион, празни чашки.  
Описание на демонстрацията: определените помощници поставят по 2 стръка от 
билката във всеки термос с вода. Билката в единия термос с гореща вода се оставя да се 
запарва около 4-5 минути. След това стръкчетата се изваждат и в чашка се демонстрира 
цветът, който е придобила водата. Може да се предложи на децата да отпият, като се 
подчертае, че с такова кратко запарване е получен нежен, вкусен чай. Вторият термос с 
гореща вода се отваря по-късно (например в началото на следващата спирка, ако е поне 
след 10 минути или след следващата игра). В две различни чаши се показват запарките, 
за да видят децата разликата в цвета и концентрацията. Отново може да се предложи на 
децата да отпият, като се насърчат да сравнят двата чая по цвят и вкус. Подчертава се, 
че е важно да се спазват указанията за приготвяне на всяка билка, в противен случай 
ефектът е различен от търсения. Третият термос се отваря едва накрая на маршрута. 
Ако има останал чай в другите термоси, отново може да се предложи на децата да 
опитат и да потърсят разликата. Подчертава се, че за извличане на ценни вещества от 
билките чрез настойка е нужно повече време, отколкото чрез запарка.  
 
След като водачът приключи демонстрацията с втория термос, насочва вниманието на 
децата към следващата игра. 
А сега, докато играем следващата игра, ще разберете кои части от билките са 
лечебни. 
Водачът дава указания за играта „Кои части от растенията са лечебни?”.  
 
Игра „Кои части от растенията са лечебни?”  
Препоръчителен брой участници: 6-30 деца. 
Времетраене: 15-20 минути.  
Необходими материали: 5 бели листа, 5 химикалки, 5 подложки за писане, дребни 
награди (стикери, картички, дипляни и пр.).  
Описание на играта: децата се разделят на 3-5 отбора според големината на групата. 
Всеки отбор получава бял лист, химикалка и подложка за писане. Водачът ги приканва 
да си спомнят за предишната игра и за демонстрацията и да помислят кои части от 
билките са споменавани, че се използват. В рамките на 10 минути всеки отбор трябва 
да запише възможно повече части на билките върху белите листа. След изтичане на 
времето водачът разглежда написаното и сумира верните отговори. При това се стреми 
да похвали всеки отбор за постигнатото с изрази като „Много добре!”, „ О, вие знаете 
много!” и др. подобни. За победител се обявява отборът (отборите, ако има повече), 
който е посочил всичките използваеми части: плодове, корени, стръкове, листа, 
цветове.  
Ако нито един отбор не е дал пълния списък, водачът го казва на всички, като 
подчертава някои особености:  
Билките лекуват, защото съдържат определени ценни вещества в по-концентрирано 
количество. Тук се включват естествено много витамини, но също и други, много 
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важни за процесите в човешкото тяло вещества. В някои случаи ценните вещества се 
съдържат в едни или други части на растенията. Затова и човекът използва различни 
части от тях. Често от една и съща билка се използват различни (понякога всички) 
части, като обаче те се приготвят по различни начини или пък се ползват при 
различни болежки. А можете ли да се досетите какви части от растенията 
ползвахме при първата игра?- браво, точно така! Отличници! Обичайно използваме 
цветовете и плодовете на билките (например на шипката – показва снимка, формат 
А4), в много случаи – стръковете и листата. Например, от жълтия кантарион 
(показва снимка, формат А4), както видяхте преди малко, за чай се използват целите 
стръкчета, т.е. стъблата, цветовете и листата. В някои случаи, обаче, може да се 
използват само цветовете, както е при масления извлек. На някои билки 
самостоятелно се използват листата, например на дебрянката или на горската ягода 
(показва снимки, формат А4), от които се правят лапи за инфектирани и 
труднозарастващи рани. Знаете ли какво означава „ лапи” в билкарството? Това е 
приготвянето на каша и поставянето й външно на болното място. Корените на някои 
билки също широко се използват, например на игликата и шипката (показва снимки, 
формат А4) за приготвянето назапарки.  

Спирка 2: на 25-30 минути от Спирка 1, поляната пред ресторант „Момина 
скала“ 

След като групата се събере, водачът привлича вниманието и продължава темата за 
лечебните растения. 
Със следващата игра, която сме ви подготвили, ще покажем най-важното за 
билковата аптека на природата - че билките лекуват, че се използват при най-
различни заболявания.  
Водачът дава указания за играта „Билките лекуват”.  
 
Игра „Билките лекуват”  
Препоръчителен брой участници: 6-30 деца. 
Времетраене: 15-20 минути.  
Необходими материали: 1празна кутия, нагънати листчета за различните болежки (за 
всяка една толкова на брой, колкото са различните билкови лекове – виж таблицата по-
долу),20 ламинирани карти с формат А7 (от едната страна – болежки, а от другата – по 
1 билков лек – приложение № ).  
Описание на играта: определя се един участник, който ще бъде лекар, един участник – 
медицинска сестра и още един (при по-големи групи може и двама) – билков аптекар; а 
останалите участници ще са хора с болежки. Всеки участник с болежка отива при 
медицинската сестра и си изтегля листче от кутията. След това се отправя към лекаря, 
който намира съответния лек и го подава. „Пациентът” се отправя към билковия 
аптекар, който дава указания как да се приготви лекът (за целта водачът дава на 
аптекаря един комплект от картите с начините за приготвяне на билките). След края на 
играта водачът моли всички деца, които са изтеглили еднакви или сходни болежки, да 
се групират. По този начин им демонстрира, че в природата има разнообразни лекове за 
едни и същи болежки.  
 
След играта водачът прави обобщение и заключение по темата.  

Преди да завършим, искам да се върнем към нещо, което направихме по-рано. 
Спомняте ли си, че в един от термосите поставихме билката в студена вода? Нека 
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сега да проверим какво се е получило! Ако има останало количество от предишната 
запарка отново могат да бъдат сравнени цветовете. В случай че е топло, полученият 
извлек може да се използва от децата да си измият ръцете, краката или лицата.  С това 
завършваме нашата днешна разходка в билковата аптека на Природен парк 
„ Витоша“. Научихме, че тук растат много лечебни растения, които укрепват 
здравето и лекуват най-различни заболявания. Надявам се, че разходката беше полезна 
за вас. Желая ви приятен ден и ви благодаря, че бяхте с мен! 

Подходящи думи и изрази 

Билкова аптека, лечебни растения, билки, еньовче, ягода, малина, шипка, дебрянка, 
лечебна иглика, жълт кантарион, шипка.   

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери, дипляни на различни билки за победителите 
в игрите.  
По време на разходката водачът-интерпретатор следи за различни билки, които да 
покаже на децата. 
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Приложение №1  
 

Лице на картата Гръб на картата 
Начин на приготвяне Описание 

Запарка от корени на иглика  Билката се залива с гореща вода, като трябва да кисне 30 мин. 
Забележка: времето е различно за различните билки, обичайно (за 
цвят) е между 3-10 минути.  

Отвара от малина  Билката се вари 5 минути в затворен съд, след което се кисне около 
1 час.  

Настойка от еньовче  Ситно накълцаната билка се залива със студена вода и се оставя да 
кисне в затворен съд няколко часа (обичайно между 4 и 12 часа). 

Маслен или спиртен извлек 
(тинктура) от жълт кантарион  

Цветовете от билката се поставят в буркан и се заливат с масло 
(зехтин) или спирт. Оставят се на слънце за няколко седмици и се 
прецеждат.  

Лапа от дебрянка  Билката се нарязва на ситно (или се намачква/стрива) и се поставя 
директно на болното място (напр. рана).  

Прясно изцеден сок от горска 
ягода  

Билката се изцежда в сокоизстисквачка. 
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Приложение №2 
 

Информационни карти за играта „Как се приготвят билките?” 
 

Начин на 
приготвяне 

Информационни карти – текст, 
който да присъства  

(подредени правилно) 

Изображение (снимка или рисунка) на 
информационната карта 

Запарка от корени 
на иглика  

корени жълта иглика корен на иглика  
гореща вода  чайник, от който излиза пара 
оставят се в затворен съд  тенджера с капак, под която е изписано 

„30 мин.” 
Отвара от малина плодове малина  плодове малина  

вряща вода  тенджера върху котлон, под които е 
изписано „5 мин.” 

оставят се в затворен съд  тенджера с капак, под която е изписано „~ 
1 час” 

Настойка от 
еньовче  

еньовче  цъфтяща наземна част на еньовчето 
нарязва се на ситно  дъска с нож 
студена вода  кана с вода  
оставят се в затворен съд  тенджера с капак, под която е изписано 

„4-12 часа” 
Маслен или 
спиртен извлек 
(тинктура) от 
жълт кантарион  

цвят жълт кантарион  цвят жълт кантарион  
изсипва се  празен буркан  
олио  бутилка с надпис „олио” 
оставя се на слънце  слънце, под което има надпис „за ~3 

седмици” 
прецежда се  Цедка 

Лапа от дебрянка  дебрянка  листа на дебрянка  
нарязва се на ситно  дъска с нож 

Прясно изцеден 
сок от горска 
ягода  

горски ягоди  плод горски ягоди 
сокоизстисквачка сокоизтисквачка 
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Приложение №3 
 

Болежки Билкови лекове 
Главоболие – 2 бр.  цвят иглика (запарка); жълт кантарион (запарка) 
Стомашни болки – 2 бр.  еньовче (запарка), жълт кантарион (отвара)  
Болно гърло – 4 бр.  корени от лечебна иглика (чай), еньовче (запарка, гаргара), 

дебрянка (гаргара със запарка), корени на лечебна иглика 
(запарка)  

Пролетна умора/ липса на витамини – 
4 бр.  

плод от шипка (запарка), горска ягода (сок), малина (сок), 
листа на лечебна иглика (запарка) 

Гнойна (инфектирана) рана – 3 бр.  листа от горска ягода (лапа); компрес от еньовче; жълт 
кантарион (маслен извлек) 

Запек – 1 бр.   плодове от горска ягода (запарка)  
Разстройство – 2 бр.  плод от шипка (запарка), дебрянка (отвара) 
Кървене на венците – 2 бр.  плод от шипка (запарка), стъбло и цвят от дебрянка (жабурене 

със запарка) 
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Тема: Храната на динозаврите 

  
 

Целева група Деца на възраст от 7 до 10 години. 
 

 

Основно послание Някои растения са съществували още от времето на 
динозаврите. Сред тях са хвощовете – нека ги опознаем! 

Място на провеждане Районът на туристически център „Златни мостове” и 
х. „Момина скала”.  

Препоръчително 
време за провеждане 

30 май – 15 септември. 

Продължителност 3,5 часа. 

Методи Беседа по маршрут, ролева игра, визуализация, интерактивна 
демонстрация, игра-състезание. 

Необходими 
материали  

2-4 бр. указания за отборите за играта „Портрет на хвощ”; 2-4 
бр. ламинирана рисунка на лятно стъбло на полски хвощ 
(формат А4); 1 бр. ламинирана рисунка на пролетно стъбло на 
полски хвощ (формат А4); зелена прежда (два вида); 
пластмасова сламка; сценарий за играта „Хвощът помага”.  

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Отдел Хвощови  

Възникнали са през девона, разцветът им е през карбона, след който бързо започнали да 
измират. Днес са оцелели само някои тревисти представители. Сред фосилните има и 
дървесни форми, някои от които са достигали 30 м височина.  
Отличителният белег на хвощовите растения е ясното начленяване на надземните им 
стъбла (така са начленени и подземните им стъбла – коренищата) на междувъзлия и 
възли. Листата са разположени прешленовидно в междувъзлията. Споролистите се 
различават от фотосинтезиращите стъбла и са събрани в класовидни класчета или 
шишаркоподобни образувания на върха на стъблото или неговите разклонения.  
 
Полски хвощ (Equisetum arvense) 
Народни имена: змийска хурка, конска опашка, самодивска хурка.   
Описание: полският хвощ се представя всяка година с две съвсем различни „лица“. От 
силно развитото му кафяво-черно коренище най-напред още рано напролет израстват 
странни на вид неразклонени, отначало съвсем бледи, а по-късно розово-кафяви до 
кафяво-черни сочни кухи стъбла. Те са високи от 10 до 30 см и на върха са увенчани с 
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тясно яйцевидно спороносно класче – стробил, дълго до 3,5 см. Затова се наричат 
спороносни стъбла. Наричат ги и пролетни, защото се развиват рано напролет. 
Спороносните, или пролетните стъбла живеят кратко. След като спороносните им 
класчета узреят и спорите се разсеят от тях, те загиват. Не след дълго от същите 
коренища израстват многобройни зелени и прешленесто разклонени стъбла, достигащи 
на височина до 70 см, които външно толкова се различават от спороносните, че могат 
да се сметнат за съвсем друг вид хвощ. Тези стъбла, макар да се появяват още към края 
на пролетта, се наричат летни. Наричат ги също вегетативни, или стерилни стъбла, 
защото по тях спороносни класчета не се образуват. От останалите 6 вида хвощ, които 
са разпространени в нашата страна, единствено големият хвощ (Equisetum telmateia) 
или самодивската хурка, както го наричат на много места у нас, е като полския хвощ с 
два типа стъбла. Той също има пролетно (спороносно) и лятно (стерилно) стъбло, но те 
са 2-3 пъти по-високи и по-дебели, отколкото при полския хвощ. 
Разпространение: широко разпространен из цялата страна – от крайбрежието на 
морето докъм 1600 м н.в. в планините. Среща се най-често край реките, във влажните 
долове, по мочурливи ливади и блатистите места. Масово расте също по напоителните 
и отводнителните канали, изкопите и насипите, включително и край железопътните 
линии. Някъде се развива дори като типичен плевел в окопните култури, в овощните и 
зеленчуковите градини и в ръжените посеви.  
Приложение: лечебно растение. Нашият народ започнал да употребява летните му 
стъбла като билка срещу много болести още в много стари времена. Лечебните му 
свойства са потвърдени и от официалната медицина. Сега от него се приготвят 
различни противовъзпалителни, пикочогонни и кръвоспиращи препарати. Те се 
използват при отоци, предизвикани от нарушения в кръвообращението, при 
възпалителни процеси в отделителната система, при плеврити и други заболявания. 
При събирането на полския хвощ не трябва да се смесва с другите видове, които са 
нелечебни. 
Летните стъбла на полския хвощ са богати на кристали от кремъчно вещество. Затова 
пепелта, която остава след изгарянето им, може да служи за излъскване на фини 
метални и дървени предмети. 
Хвощове в Природен парк „Витоша“  
В Природен парк „Витоша“ се срещат 7 вида хвощ – полски хвощ (Equisetum arvense), 
речен хвощ (Equisetum fluviatile), зимуващ хвощ (Equisetum hiemale), блатен хвощ 
(Equisetum palustre), разклонен хвощ (Equisetum ramosissimum), горски хвощ (Equisetum 
sylvaticum), голям хвощ (Equisetum telmateia).  
 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: м. Златни мостове – паркингът в основата на 
голямата каменна река. 

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. Добре дошли на Витоша! Чували ли 
сте някой да казва парк „ Витоша“? Да, това е така, защото планината е Природен 
парк. Тук живеят много интересни гъби, растения и животни. А парковите 
служители се грижат за тях. Днес ни предстои една специална разходка в Парка. 
Уговорил съм ви среща с едни изключително стари растения, всъщност те нямат 
брада и са дори по-млади от мен и от вас (може би са на една или две години). Но 
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техните пра-пра-прадядовци и баби са живеели на Земята много, много отдавна. Още 
от времето, когато на земята са живеели динозаврите. Искате ли да се срещнем и да 
се запознаем с тези растения? Хайде да тръгваме тогава! 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на 5 минути от Стартовата точка: Туристически център „Златни 
мостове“, поляната пред бетонния заслон 

На подходящо място, на горска поляна, водачът прави почивка и дава указания за 
следващата игра.  
Е, обещах ви среща с тези древни растения, но първо вие трябва да ми помогнете да 
разберем как изглеждат те. А след това заедно ще ги потърсим из поляната, съгласни 
ли сте? 
 
Игра „Портрет на хвощ”  
Препоръчителен брой участници: 5-20 деца. 
Времетраене: 20-30 минути.  
Необходими материали: 2-4 бр. указания за отборите, 2-4 бр. ламинирани рисунки на 
лятно стъбло на полски хвощ (формат А4), зелена прежда. 
Описание на играта: водачът разделя децата на 2-4 отбора. Всеки от отборите получава 
указание, ламинирана рисунка на полски хвощ за модел, както и материали (два вида 
зелена прежда: едната е по-дебела и дълга около 40 см, другата – дълга 10 см, по-
тънка). Всеки отбор трябва да изработи модел на полски хвощ като завързва по-късите 
парчета към по-дългото (стъблото на хвоща). Победител е този отбор, който се справи 
най-бързо със задачата.  
 
Указание за отборите за играта „Портрет на хвощ”  
Направи модел на растението от рисунката. За стъблото използвай по-дългото и 
дебело парче от преждата. За разклоненията използвай по-късите и тънки парчета от 
преждата.  

 
Е, деца, трябва да призная, че всички отбори се справиха блестящо! Много добре! 
Запознайте се с полския хвощ! Именно той е древният вид растение, с който имаме 
среща днес. Днес вие изработихте правилно страхотен модел с най-характерните 
неща за хвоща – стъблата му имат междувъзлия и възли и много приличат на тази 
сламка, защото точно като нея са кухи по средата. Водачът показва две рисунки – на 
лятно и на пролетно стъбло. Пита децата дали двете растения си приличат. Деца, както 
някои от вас добре отгатнаха, това са двете лица на едно и също растение! 
Интересно, нали?! Водачът обяснява, че най-напред, още рано напролет, от 
коренищата на полския хвощ израстват жълто-кафяви, изправени, неразклонени стъбла, 
които изглеждат като свещи. На върха на всяко от тях има нещо като шишарки. По 
вътрешната страна на тези щитовидни листчета се развиват спорангиите със спорите, 
затова те се наричат спорофили, а самите „класчета“ – стробили (шишарковидни 
образувания). Допълва, че спороносните стъбла на тези хвощове не са дълговечни. 
След като спорите узреят и се разсеят, те загиват. Скоро на тяхно място от същите 
коренища израстват нови, но вече зелени прешленовидно разклонени стъбла. По тези 
стъбла стробили не се развиват. Те служат само за изхранването на растението. Затова 
се наричат стерилни, или вегетативни стъбла. Наричат ги още летни стъбла, понеже се 



71 
 

развиват след пролетните, през лятото. По преценка водачът може да допълни, че два 
типа стъбла (пролетни и летни) имат само полския хвощ и големия хвощ.  
Е, деца, хайде да се разходим по поляната и да открием нашия приятел – полския 
хвощ. Вече познаваме и двете му лица и знаем как изглежда.  
Когато групата открие хвощ, водачът още веднъж нагледно показва и повтаря по-
важните отличителни белези.  

Спирка 2: на 25-30 минути от Спирка 1, поляната пред ресторант „Момина 
скала“ 

На това място водачът продължава беседата със следващата игра. 
 
Игра „Нахрани динозавъра”  
Препоръчителен брой участници: 5-20 деца. 
Времетраене: 20-30 минути.  
Необходими материали: 2 бр. модели на брахиозаври, 2 бр. пластмасови кутии, пълни с 
„храна за динозавъра“. 
Описание на играта: водачът разделя децата на 2 отбора. Всеки от отборите получава 
един модел на динозавър (брахиозавър) и пластмасова кутия, пълна с „храна за 
динозавъра“ (други динозаври; пластмасови модели на различни зеленчуци и плодове, 
сирене, пиле, кашкавал; природни материали – листа на палма, листа на папрати, листа 
на дървета, жълъди, стъбла на хвощ, части от иглолистни дървета; други предмети – 
четка, пластмасова бутилка, чаша и пр.). Отборите се отдалечават един от друг и имат 
10 минути, за да отделят при динозавъра подходяща за него храна. След това всички 
задно с водача разглеждат храната на динозавъра и обсъждат дали е подходяща или не.  
 
Всички живи съществатрябва да ядат, за да оцелеят, идинозаврите не са 
билиизключение.Я да видим дали се справихте с диетата на брахиозавъра. Той хищник 
ли е? – не, той яде растителна храна. Всъщност този дълъг врат му е позволявал да 
достига растения с размерите на сегашните дървета. Успявал е да достигне 10-15 м 
над земята, т.е. сега спокойно би се хранил от короната на онова дърво. Водачът 
прави преглед на различните неща, които децата са подбрали и заедно обсъждат дали 
са подходяща храна за брахиозаврите или не. Учените казват, че сред любимата храна 
на брахиозавъра са били братовчедите на гинкото, иглолистни дървета, папрати и 
големи палми. Но за да се изхранва този динозавър, трябвало да изяжда от 200 до 400 
кг всеки ден – толкова, колкото тежи цялата ви група! Водачът може да допълни, че 
след като се появявили цветните растения, те станали важна храна за динозаврите. И да 
не забравяме да отбележим, че много от динозаврите обичали да похапват хвощове. 
Тогава много от тях били като истински дървета, издигайки величествено 
прешленовидно-членестите си стъбла и клони до двадесетина метра височина, 
наподобявайки огромни свещници. 
Е, деца, някои растения са съществували още от времето на динозаврите. Сред тях 
са хвощовете – вече научихме много интересни неща за тях, но нека да ви кажа и още 
нещо! Името „ хвощ” произхожда от славянската дума „ хвост“, която значи опашка. 
Много хора го наричат конска опашка, заради приликата му с нея. Май името „ конска 
опашка” е много точно, нали? След малко ще открием още тайни за хвоща, искате 
ли?! Но нека сега продължим нашата разходка.  
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Спирка 3: на 10-15 минути от Спирка 2, по туристическата алея по пътя 
обратно към м. Златни мостове 

На подходящо място водачът прави почивка и продължава беседата за хвоща със 
следващата игра „Хвощът помага“. 
 
Игра „Хвощът помага”  
Препоръчителен брой участници: 5-20 деца. 
Времетраене: 20-30 минути.  
Необходими материали: отпечатани листчета с ролите за децата и сценарий за играта. 
Описание на играта: определя се един участник, който ще бъде лекар-билкар, един 
участник – медицинска сестра и няколко деца, които имат различни болежки, за които 
помага полският хвощ. Всички останали са публика. Децата с болежките се отправят 
към медицинската сестра и си изтеглят листчета. След това отиват при лекаря, който им 
предписва лек от хвощ. Сценарият на ролевата игра е приложение №1 към темата.  
 
След края на играта водачът прави обобщение по темата.  
Деца, днес се запознахме с полския хвощ. На външен вид е интересен, различава се от 
всички други растения. Може би не е толкова красив като онези цветя на поляната, 
но пък научихме много интересни неща за него и го опознахме. Неговите братовчеди 
изглеждали точно като него, но били много по-големи - като дърветата и любима 
храна на динозаврите. А след последния театър разбрахме, че хвощът е много полезна 
билка. Хареса ли ви днешната разходка? На мен също! Довиждане и пак елате в 
Природен парк „ Витоша“. Обещавам да ви запозная и с други интересни негови 
обитатели. Съгласни ли сте? 

Подходящи думи и изрази 

Полски хвощ, възли, междувъзлия, динозаври, билка. 

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери, дипляни за полски хвощ за победителите в 
игрите.  
По време на разходката водачът-интерпретатор следи за поява на хвощ наоколо, за да 
го покаже на посетителите. 
За провеждането на играта „Хвощът помага” е добре водачът да предостави малко 
свободно време на групата и да помогне на децата, които участват в ролевата игра, за 
да се подготвят. 
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Приложение №1 
 

Сценарий за играта „Хвощът помага“  
 
Медицинската сестра и лекарят обличат бели престилки, сестрата има шапка на 
медицинска сестра. Децата, които имат болежки, едно по едно отиват до сестрата и си 
теглят листчета. След това отиват да съобщят на лекаря какво ги боли и да поискат 
помощ. Децата влизат в следните роли: стара баба с бастун (отекли крака), момче (с 
бинтован крак), момиче (с прическа и нарисувани червени точки по лицето).  
 
 
Стара баба: Добър ден, докторе. 
Лекар: Добър ден, добре дошли в кабината на доктор Хвощко! С какво мога да ви 
помогна? 
Стара баба: Моля ви, докторе, кажете ми какво да правя? От вчера глезените на 
краката ми са подути, не мога да стана, не мога да ходя.  
Лекар: Не се тревожете, ще ви дам чудесен лек. Това е билката полски хвощ. Тя е 
точно за вашия случай! Изпийте няколко чаши чай от хвощ и утре пак елате да ви 
прегледам.  
Малко момче: Здравейте, доктор Хвощко! Здравейте госпожо медицинска сестра! 
Идвам при вас за съвет и помощ.  
Лекар: Здравей, момче! Какво има? Сестра, прегледайте го моля, премерете  
температурата му.  
След като сестрата го преглежда, момчето казва: 
Не, не! Нямам температура. Преди няколко дена, докато играех навън, паднах и се 
ударих. Раната ми нещо не може да зарасне, а на мен така ми се играе футбол! Дали 
има нещо при вас, което може да ми помогне? 
Лекар: О, разбира се! Имам билка точно за твоята болежка! Три дни подред ще пиеш 
отвара от хвощ и ще правиш бани и промивки с нея. После ела да те прегледам пак! 
Момиче: Здравейте, доктор Хвощко! Имам голям, ама много голям проблем! Тази 
седмица е конкурсът за красота, а на мен ми излезе кожна екзема. Какво ли не 
пробвах – кремове, мазила, нищо не помага!  
Лекар: Е, момиче! Има много по-сериозни неща от един конкурс за красота! Но, 
разбира се, щом е важно за теб, ще се опитам да ти помогна. Идете със сестрата в 
гората и наберете пресни стръкове от полски хвощ. Стрий ги на каша и мажи лицето си. 
Със сигурност ще помогне! 
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Тема: Семейството на яворите – познато и непознато 

  
 

Целева група Деца на възраст от 11 до 15 години. 
 

 

Основно послание Семейство на яворите е малко познато. Чуйте тяхната история 
и ще останете заинтригувани.  

Място на провеждане м. Златни мостове – детски екостационар „Бели брези“ – 
м. Игликини поляни. 

Препоръчително 
време за провеждане 

1 юни – 30 септември. 

Продължителност 2,5 часа. 

Методи Беседа по маршрут, игри, проучване, визуализация, ролева 
игра, приказка. 

Необходими 
материали  

6 бр. бели листа; формат А4; 3 бр. химикалки или 3 комплекта 
за игра „Бесеница“ (не е задължително); 3 бр. черно-бели 
рисунки/схеми на обикновен явор, шестил и полски клен, 
формат А4; 3 бр. работни листа за играта „Отрий разликите“; 
3 бр. подложки за писане. 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Семейство Яворови (Aceraceae) 

Представителите на това семейство са дървета и храсти със срещуположни опадливи 
листа. Разпространени са в умерения и субтропичния пояс на Северното полукълбо и 
имат голямо стопанско значение.  
 
Обикновен явор (Acer pseudoplatanus) 
Други названия на вида: лъжеплатанов явор. 
Описание: дърво с височина до 40 м и диаметър до 3 м. Короната е гъста, широко 
закръглена. Листата са прости, длановидно нарязани.  Дяловете са без осилче. Дълги са 
около 17 см, а листната дръжка – около 15 см. През есента добиват оранжево-жълта 
окраска. Цветовете са жълто-зелени и са събрани в увиснали гроздовидни съцветия. Те 
се появяват през май, след разлистването, по върховете на клонките. Плодът е двойна 
крилатка, а семето е топчесто, изпъкнало. Крилатките са дълги до 6 см и сключват 
помежду си остър ъгъл. Обикновеният явор расте до около 1400 м н.в.  
Общо разпространение: Европа, Мала Азия и Кавказ.  
Разпространение в България: в планините до 1400 м н.в.  
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Любопитно: използва се за озеленяване в парковете. Широко приложение намират 
декоративните форми на вида според формата на короната и окраската на листата. 
Дървесината му е много здрава и трайна. Годишните кръгове са широки и добре 
очертани, а текстурата е много красива. Притежава специфични резонансни качества и 
се използва за изработката на музикални инструменти. Намира приложение в 
мебелното производство (за фурнир). Обикновеният явор е медоносно растение.  
 
Шестил (Acer platanoides) 
Описание: един от най-широко разпространените видове явори е шестилът. Достига 
височина до 30 м. Короната е гъста и закръглена. Листата са прости, длановидно 
изрязани на 5 дяла до средата на петурата, дълги до 18 см. Дяловете завършват с 
осилче. Листната дръжка е дълга до 20 см и при откъсване изпуска млечен сок. 
Съцветията са щитовидни, увиснали, разположени връхно по клонките. Появяват се 
преди разлистването. Плодът е двойна крилатка. Крилактите сключват тъп ъгъл 
помежду си. Шестилът расте като единично дърво в широколистните гори до около 
1500 м н.в.  
Общо разпространение: Европа, Кавказ, Турция и Иран.  
Разпространение в България: почти в цялата страна от 500 до 1500 м н.в.  
Любопитно: шестилът се използва за залесяване в парковете. Съществуват много 
интересни декоративни форми с кървавочервени или тъмнопурпурни листа. 
Дървесината му е здрава и твърда. Употребява се главно в мебелното производство. 
Изключително ценена е за производство на музикални инструменти. Използва се също 
в стругарството и машиностроенето.  Шестилът е медоносно растение, а медът от него 
е с много добри качества. На някои места в страната от листата му се получава жълта 
боя, а с железен сулфат се получава почти черна боя, която се употребява за боядисване 
на вълна и килими. Кората съдържа сапонин и се използва в медицината. 
 
Полски клен (Acer campestre) 
Описание: дърво, което достига височина до 25 м. Короната му е почти сферична. 
Кората е сиво-кафява, мрежовидно напукана. Листата са дълги 2-8 см и широки 2-11 
см. Те са дланевидно насечени – най-често 5-делни. Цветовете са дребни, жълто-зелени, 
събрани в изправени щитовидни съцветия. Плодът е двойна крилатка. Крилатките са 
разположени почти в една линия. Семената са плоски.  
Общо разпространение: Европа, Алжир, Мала Азия, Кавказ, Туркестан, Северен Иран.   
Разпространение в България: в цялата страна до 1600 м н.в. 
Любопитно: има пръснатопореста дървесина с много добри механически качества. По 
структура е близка до тази на шестила и намира същото приложение. В стопанско 
отношение, обаче, се използва ограничено, поради по-бавния растеж на вида.  
 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: м. Златни мостове – поляната пред бетонния 
заслон 

В началото на маршрута водачът се представя на групата и започва със своята беседа.  
Здравейте! Аз съм ... и днес ще бъда ваш водач. Добре дошли в тази красива планина. 
Колко от вас са идвали вече тук? О, браво, а знаете ли, че Витоша е „Природен 
парк“? А какво значи това? Водачът изчаква отговорите на децата и допълва, че 
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Витоша е прекрасно място за почивка за нас, хората, но е дом и за много диви животни 
и растения. Днес, обаче, ще се запознаем с трима братя, които живеят тук, в 
планината. Те не са популярни личности, не са звезди. Дори напротив, може да се 
каже, че са малко познати за нас, хората. Сигурен/а съм, че тяхната история ще ви 
хареса. Засега ще ги запазим в тайна, а кои са те, ще отгатнете сами след малко! 
Готови ли сте да се забавляваме? Обещавам, че днешната разходка ще бъде различна 
и незабравима. Ами какво чакаме още, нека тръгваме!  
 
Преди тръгването водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. 
Прави инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на 20 минути от Стартовата точка, детски екостационар „Бели 
брези“ 

След 20-ина минути, на подходящо място (по-голямо уширение на пътеката или 
поляна), водачът обявява спирка.  
Е, деца, обещах ви сами да разберете имената на нашите герои – тримата братя. 
Искате ли? 
Водачът дава напътствия за провеждането на следващата игра.  
 
Игра „Кои са тримата братя?”  
Препоръчителен брой участници: 6-20 деца. 
Времетраене: 15-20 минути.  
Необходими материали: 3 бр. бели листа, формат А4, 3 бр. химикалки или 3 комплекта 
за игра „Бесеница“. 
Описание на играта: водачът определя трима души, които ще бъдат жури и групира 
останалите деца на 3 отбора (може да стане на различен принцип по преценка на 
водача, като отборите се запазват еднакви при всички игри през деня). Всеки отбор 
трябва да отгатне един от тримата братя, които ще са днешните герои – Явор, Шестил и 
Клен. Играе се на принципа на играта „бесеница“. Журито на всеки отбор задава 
думата, всички деца от отбора имат право да участват в отгатването на букви, но това 
трябва да става последователно, с изчакване. Всеки отбор продължава да играе, докато 
отгатне думата. Победител е отборът, който пръв отгатне думата.  
Забележка: бесеница е името на популярна в цял свят игра за познаване на думи. Целта 
е да се отгатне скритата дума, чиито букви са отбелязани с чертички. Всяка позната 
буква се отбелязва на съответното в намислената дума от представител на журито. В 
противен случай на бесилката се рисува част от тялото на човечето. 
 
И така, кои са имената на тримата братя? – да, това са Явор, Шестил и Клен. 
Искате ли да чуем първата част от тяхната история, докато сме още тук? Ами, 
добре…  
Много, много отдавна, на Витоша, недалеч оттук, живеели трима братя. Техните 
имена били Явор, Шестил и Клен. Явор бил най-големият, Шестил – средният, а 
Клен – най-малкият. Още от малки всички те много харесвали едно и също момиче, а 
като пораснали, събрали се и решили следното – всеки от тях ще броди по белия свят, 
ще се учи и ще опита да спечели сърцето й. А след една година ще се съберат пак тук, 
за да разкажат какво се е случило. Минала-неминала една година и тук, по пълнолуние, 
седнали да споделят какво се е случило с тях през последната година и какво сторили, 
за да спечелят сърцето на личната девойка – Липа.  
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− Здравейте, братя!– казал Явор – най-големият. Толкова се радвам, че се 
събрахме и пак сме заедно. Тази година аз бродих много, видях тучни поля и 
високи планини, реки и езера. Бих живял и на по-ниско и на по-високо, но най-
много ми харесва да съм сред сенчестите гори, където климатът е планински – 
прохладен и влажен. Затова предложих на Липа разходка из една хубава букова 
гора.  

− И, какво хареса ли й? – попитали в един глас другите братя. 
− О, да! Много й хареса. – казал Явор! Остана очарована и ми благодари с цялото 

си сърце. 
Зачудили се Шестил и Клен. А Явор казал: 

− Е, сега е твой ред, Шестил. Кажи какво се случи с теб? 
− Братя, лисвахте ми! Но нали си приличаме, всички ние обичаме уединението, 

та и на мен много ми допадна годината на странстване. И аз бродих из 
красивите пътеки в нашата страна – по долини и по долове, по склонове и сред 
полята. Най-много ми допадна средния планински пояс, сред смесените 
широколистни гори. Там, където почвите са богати и плодородни. Затова 
поканих Липа на есенна разходка.  

− И, какво хареса ли й? – попитали в един глас другите братя. 
− О, разбира се! Беше изключително развълнувана от есенната премяна на 

дърветата тук. Каза, че това ще остане мил спомен в сърцето й, при това – за 
цял живот! 

Зачудили се Явор и Клен. А Шестил казал: 
− Братко Клен, кажи сега каква беше твоята година? 
− Ех, братя! Слушам ви и сърцето ми се изпълва с удоволствие! Радвам се, че и 

вашата година е била успешна, също като моята! И аз поскитах из нашата 
родина. Но разбрах, че на мен ми е добре както на по влажни, така и на по-сухи 
места. Реших да поканя Липа на разходка по топлите южни склонове на 
Витоша. 

− И, какво хареса ли й? – попитали в един глас другите братя. 
− О, разбира се! Каза, че е видяла едни от най-чудните цветя в живота си! И 

през студените зимни дни винаги ще си спомня красивите витошки растения.  
− Брей, но аз мислех, че е харесала моята разходка най-много, но вече не съм 

сигурен – казал Явор.  
− И аз така – казали другите двама братя в един глас.  
− Братя, нека тръгнем пак по широкия свят и да видим дали ще намерим нов 

начин да впечатлим красивата Липа! – казал Явор. 
− Да тръгваме! – казали Шестил и Клен.  
 

Деца, хареса ли ви първата част от историята на тримата братя от семейство 
Яворови? Я да проверим колко внимателно сте слушали! Водачът задава насочващи 
въпроси за местообитанията на трите вида, разказва, че видовете от това семейство са 
„единаци“ – срещат се единично или в малки групи.  
А сега нека продължим напред, по пътя ни очакват още много интересни спирки. 
Искам да ви помоля по пътя до следващата спирка да събирате листа и плодове от 
явори, кленове или пък шестили. Вече всички знаем, че те са от семейство Яворови и 
си приличат (все пак са братя)! Аз няма да подсказвам, на следващата спирка ще 
видим кой какво е събрал, а за справилите се добре ще има награди! По преценка 
водачът може да даде схемите на трите вида (приложение №1). 
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Групата продължава по маршрута. Добре е водачът предварително да е открил 
дървесните видове и ако е необходимо да се отклони към тях.  

Спирка 2: на 12-15 минути от Спирка 1, където е разклонът на пътеките за 
м. Дендрариума и х. „Иглика“  

На това място водачът дава малко време на децата да отдъхнат, след това привлича 
вниманието им и започват да разглеждат събраните материали. Обсъждат ги заедно и 
водачът дава указания за следващата игра. 
 
Игра „Отрий разликите”  
Препоръчителен брой участници: 6-20 деца. 
Времетраене: 30-40 минути.  
Необходими материали: 3 бр. черно-бели рисунки/схеми на обикновен явор, шестил и 
полски клен, формат А4, 3 бр. химикалки или 3 бр. работни листа за играта „Отрий 
разликите“, 3 бр. подложки за писане. 
Описание на играта: всеки отбор („Явор“, „Шестил“ и „Клен“) получава 3 бр. черно-
бели рисунки/схеми на обикновен явор, шестил и полски клен, химикалки и работни 
листа за играта „Отрий разликите“. Всеки отбор има 10-15 минути, за да попълни своя 
работен лист. За всеки верен отговор се отсъжда 1 точка. Победител е този отбор, който 
събере най-много точки. 
 
След края на играта интерпретаторът още веднъж обобщава белезите, по които трите 
вида се разпознават. Съобщава, че в България има общо 7 вида от това семейство (явор, 
шестил, полски клен, маклен, планински явор, хиркански явор, мекиш). Споменава 
планинския явор, който е интересен вид (балкански ендемит) и се среща на Витоша. 
След това преминава към разказването на втората част от приказката. 
 
Е, деца, сигурно вече нямате търпение да разберете какво се е случило с тримата 
братя на следващата година, а? Е, добре нека продължим.  
Отминала и следващата година, дошло време за втората среща на тримата братя. 
Явор, Шестил и Клен пристигнали на указаното място точно на време.  

− Хубава среща, братя! – казали всички в един глас. 
− Е, пак ще започнем по големина – казал Клен. Братко Явор, разкажи ни твоята 

история. 
− Добре, добре. Братя, втората година беше още по-интересна от първата. В 

първата бродих из нашите земи, но сега исках да разбера какво най-много 
ценят у нас хората. Може би, мислех си аз, ако намеря това нещо и го 
предложа на Липа, тя ще избере точно мен.  

− И какво? – попитали другите двама братя. Откри ли тези неща? 
− О, да! Открих, че хората ценят у яворите много ценни неща – но реших да 

опитам с едно романтично нещо! 
− Какво, какво? – попитали един през друг двамата братя.  
− Реших да я заведа на концерт на Васко Василев, нали сте чували за известния 

български цигулар! Този концерт беше специален, защото цигулката му беше 
направена от яворово дърво!  

− И какво? 
− Ами, разбира се, Липа беше нежно упоена от нечуваната от нея до този миг 

музика.  
− Аааа – възкликнали другите братя. 
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− Шестиле, кажи ти сега!  
− О, и аз търсих отговора на този въпрос – какво най-много обичат и ценят 

хората в шестилите! На мен ми беше трудно да избера едно нещо, но чуйте с 
какво опитах! Отведох Липа в най-хубавата сладкарница в подножието на 
планината, в кв. Драгалевци. Там пихме липов чай, подсладен с мед от шестил.  

− И тя? 
− Ами – казал Кленът, даде ми най-красивия подарък – блестящата си усмивка.   
− Моят ред е последен – каза Кленът, трудно ми беше да реша с какво да се 

представя. Аз нямам вкусен кленов сироп, като братовчед си от Канада; 
кленовете в България не са толкова високи и стройни като вас, хората по-
рядко ги използват. И нашата дървесина е толкова здрава, колкото е и 
вашата; също като вас и нас ни садят в паркове и градини. Трудно ми беше да 
избера, затова реших да й подаря бонсай от клен. Той щеше да й напомня за мен 
в студените зимни дни. 

− О, братко, толкова мило! А на нея хареса ли й? 
− Уф, мили братя! Не зная, думица не каза какви са впечатленията й, само ме 

погледна и ме целуна нежно по бузата. Каза да се съберем с вас, мили братя, 
след една година по същото време и тя щяла да ни каже кой й е харесал най-
много и кого от нас избира. 

 
След края на играта интерпретаторът още веднъж обобщава информацията, съобщена 
чрез приказката. Пита децата дали са чували за други приложения на видове от 
семейство Яворови. Пита ги какво от приложенията на семейство Яворови в бита на 
хората най-много ги е впечатлило? Добавя, че видовете от това семейство (яворът и 
шестилът) са изключително ценени при направата на музикални инструменти, особено 
на барабани (били много по-добри от махагоновите) и електрически китари (дръжките). 
От дървесината на някои представители се изработват спортни стоки – кегли за 
боулинг, стикове за билярд, шайби за хокей. В беседата вплита основното послание на 
темата.  

Спирка 3: на 5 минути от Спирка 2, м. Игликини поляни 

В края на маршрута, на подходящо място, водачът прави последна спирка и завършва 
темата, като дава указания за последната игра. 
 
Игра „Какъв е краят на историята?”  
Препоръчителен брой участници: 6-21 деца. 
Времетраене: 20-40минути.  
Необходими материали: 3 бр. листа, 3 бр. химикалки., 3 бр. подложки за писане. 
Описание на играта: всеки отбор („Явор“, „Шестил“ и „Клен“) получава лист, 
химикалка и подложка на писане. На листа пише: „Минала и третата година, дошло 
време за срещата на Явор, Шестил и Клен… “. отборите трябва да измислят край на 
приказката. След това всеки отбор разказва на другите края на историята.  
 
След края на игата водачът насърчава дискусия  и може да връчи специални награди: 
„Най-неочакван край“, Най-щастлив край“, Най-забавен край“ и т.н. и да награди и 
трите отбора.  
 
Деца, днешната разходка в Природен парк „ Витоша“ ни срещна с едни интересни, но 
малко познати дървета. Заедно надникнахме в света на семейство Яворови, а дори се 
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запознахме лично с Явор, Шестил и Клен. Бяхме заинтригувани от тяхната история, 
случила се тук преди години. Днес тук живеят безгрижно и весело техните потомци, 
в прекрасния им дом – Природен парк „ Витоша“.  Довиждане и до скоро! Благодаря 
ви, че бяхме заедно! 

Подходящи думи и изрази 

Сем. Яворови, обикновен явор, полски клен, шестил, липа, дървесни видове, 
приложение. 

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери и дипляни за представителите на семейство 
Яворови на Витоша като награди за победителите в игрите.  
Ако сезонът не е подходящ за събиране на материали (плодове и листа трите вида), 
водачът трябва да е подготвил предварително такива за провеждането на играта  
„Открий разликите“. 
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Приложение №1 
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Приложение №2 

 
Работен лист за играта „Открий разликите“ (празен) 

 

Вид Пъпки  

(цвят и форма) 

Листа Плодове (ъгъл) / 
семена (форма) 

Обикновен явор    

Шестил     

Полски клен    

 
 

Работен лист за играта „Открий разликите“ ( с насоки за водача) 
 

Вид Пъпки  
(цвят и форма) 

Листа Плодове (ъгъл) / 
семена (форма) 

Обикновен явор Жълто-зелени с тъмен 
кант  

Дълги 10-16 см, 
дяловете назъбени, 
зъбците шиловидни, 
изрезите между 
дяловете остри 

<90° (остър) сферични 
семена 

 

Шестил  Червено-кафяви Дълги 10-18 см, 
Дяловете рядко 
назъбени, зъбците 
шиловидно заострени, 
изрезите заоблени 

90° <Ъгъл < 180° 
плоски семена 

 

Полски клен Кафеникави  Дълги 2-8 см, дяловете 
рядко назъбени, на 
върха тъпи 

Ъгъл - 180° 
плоски семена 
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Тема: Цветята сред буковите гори 

  
 

Целева група Посетители на възраст над 16 години. 
 

 

Основно послание Буковите гори са благоприятно местообитание за много 
красиви и лечебни цветя.  

Място на провеждане м. Златни мостове – детски екостационар „Бели брези“ – 
м. Игликини поляни. 

Препоръчително 
време за провеждане 

1 юни – 15 август. 

Продължителност 3,5 часа. 

Методи Беседа по маршрут, визуализация, интерактивна демонстрация, 
проучване, игра-състезание. 

Необходими 
материали  

3 бр. химикалки; 3 бр. подложки за писане; 2 бр. работни листа 
за дейността „Кой живее тук и там?” (приложение №1); синя 
лента; 3 бр. работни листа за играта (приложение №2); 3 бр. 
фотоапарати; 6-20 листчета с различни задачи за участниците 
(приложение №3). 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Цветя и билки в буковите гори на Витоша  

За дебрянката, лечебната иглика и жълтия кантарион виж информационен блок на тема 
„Билкова аптека”. 
 
Лазаркиня (Galium odoratum) 
Описание: тревистомногогодишно растение. Четириръбесто, неразклонено, право, 
единично стъбло, високо 15-20 см. В основата си стъблото има пълзящи издънки. 
Листата са елипсовидно-ланцентни. Цветовете са дребни, бели, събрани в щитовидни 
съцветия. Плодът е сух, покрит с твърди кукести четинки. Цъфти в периода април-май. 
Разпространение: среща се в цяла Европа и Азия, пренесена от човека и в Северна 
Америка. У нас се среща по Черноморското крайбрежие (северното), Североизточна 
България, Предбалкан, Стара планина, Знеполски район, Витошки район, Западни 
гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Странджа, Родопи и Средна гора 
до 1700 м н.в.  
Местообитание: расте из влажни и сенчести гори, предимно букови.  
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Лечебно действие и приложение: използва се наземната част. Съдържа дъбилни 
вещества, витамин С, етерично масло и кумарин. Има много приятен аромат, поради 
което се използва и като ароматно и подправъчно растение. Като билка действа 
омекчително (при кашлица), пикочогонно, потогонно, болкоуспокояващо.  
 
Левурда (Allium ursinum) 
Описание: многогодишно луковично растение с продълговата, около 1 см дебела, 
единична луковица, покрита с разнищваща се на успоредни влакна ципеста обвивка. 
Стъблото е високо 15-40 см, тристенно, обхванато в основата от листните влагалища. 
Листата са 2, елипсовидно-ланцетни, на върха заострени, към основата стеснени в 5-
20 см дълга дръжка. Съцветието е полукълбест сенник. Цветовете са бели, с 6 линейно-
ланцетни околоцветни листчета. Тичинките са 6. Плодът е тристенна тригнездна 
кутийка, с по 1 семе във всяко гнездо. Цъфти в периода април-юни. 
Разпространение в България: среща се на територията на цялата страна.  
Местообитание:в сенчести широколистни гори до 1200 м надморска височина.  
Лечебно действие и приложение: с лечебна цел сеизползват стръковете (Herba Allii 
ursini) и луковиците (Bulbus Allii ursini). Съдържа етерично масло, в състава на което 
влизат винилсулфид, дивинилсулфид, алиин пипеколинова киселина, следи от 
меркаптан и др. Освен това се съдържа значително количество витамин С (особено в 
листата) и високоактивни фитонциди със силни бактерицидни и фунгицидни свойства, 
превъзхождащи тези на чесъна и хряна. Разширява кръвоносните съдове, понижава 
артериалното налягане, намалява нивото на холестерола.  
 
Бяла съсънка (Anemone nemorosa) 
Описание: многогодишно тревисто растение. С дълго, цилиндрично, хоризонтално, 
жълто или кафяво и гладко коренище. Цветоносните стъбла са високи 6-30 см, 
изправени, голи или разсеяно влакнести. Приосновните листа обикновено единични, на 
дълги дръжки, цели или 2-3-делни, длановидни. Стъбловите листа са 3, на дръжки, 
подобни на приосновните, но по-дребни и дяловете почти приседнали или приседнали 
(без дръжки), повече или по-малко отдалечени от цветовете. Цветовете 2,5-4 см в 
диаметър, единични, бели, розови отвън, по-рядко розови до пурпурни или сини. 
Околоцветните листчета най-често 6 на брой, по рядко 5,7,8 до 12, 10-15 мм дълги и 8-
10 мм широки, венчевидни, удължено-яйцевидни, на върха закръглени, постепенно 
изтънени в къс или дълъг нокът, от двете страни голи. Тичинките многобройни, 
значително по-къси от околоцветника; прашниците жълти. Плодниците многобройни, 
късо гъсто влакнести, стълбчето късо, кукесто подвито. Сборните плодове увиснали. 
Орехчетата 4-4,5 мм дълги, яйцевидни, гъсто късо влакнести. Цъфти март-май.  
Разпространение: общо бялата сасънка е разпространена в Европа (без крайните южни 
части), Югозападна Азия и Северна Америка. У нас е установена в следните 
флористични райони: Предбалкан, Тунджанска хълмиста равнина (Сакар), Витошки 
район, Знеполски район, Западни гранични планини, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи 
(Средни и Западни) и Стара планина (Средна и Западна).  
Местообитание: сенчести гори и храсталаци и влажни тревисти места. Най-често в 
съобщества на обикновен габър, обикновен бук и смърч в планините.  
 
Жълта мъртва коприва (Lamiastrum galeobdolon) 
Описание: многогодишно тревисто растение, което достига височина до 30-50 см. 
Стеблото е четириръбесто. Листата са разположени кръстообразно, с малка дръжка, 
набраздени, яйцевидни до сърцевидни, на върха заострени, по края назъбени, зелени, 
понякога изпъстрени със сребристо-бели петна. Горните листа са по-малки. Чашката е с 
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тръбна форма на камбанка, с 5 жилки и 5 копиевидни зъбчета. Цветовете са двуполови 
и се опрашват от пчелите, дребни, жълти, разположени в прешлени в пазвите на 
горните листа, растат по двойки на клъстери. Цъфти в периода май-октомври.  
Местообитание: расте по сенчести и влажни места.  
Лечебно действие и приложение: за лечебна цел се използват листата и основно 
цветовете. Съдържа сапонини, алкалоиди, танини (в листата – 1,1%), водоразтворими 
съединения на силиций и др. Има спазмолитично, стягащо, диуретично, отхрачващо, 
кръвоспиращо действие.  
 
Грудесто зарасличе (Symphytum tuberosum) 
Описание: многогодишно тревисто растение. Коренището пълзящо c редуващи се 
дебели грудковидни задебеления и незадебелени части. Стъблото обичайно е високо 
между 15-50 см, право или слабо разклонено, ръбесто, късо гъсто влакнесто и дълго 
разпръснато четинесто. Приосновните листа с дълги дръжки, загиващи по време на 
цъфтеж. Стъбловите листа обикновено 3-12 на брой, са дълги 1-14 см, елиптични, 
яйцевидно елиптични или ланцетни, долните постепенно стеснени в дълги дръжки, 
горните приседнали, късо и тясно низбягващи, отгоре с къси, гъсти власинки и 
разпръснати дълги прилегнали четинки, отдолу гъсто четинести. Съцветието с 4-16 (по-
рядко до 40) цвята, рехаво. Цветните дръжки са гъсто четинесто влакнести. Чашката е 
дълга 5-9 мм дълга, четинеста, почти до основата разделена, дяловете са линейно-
ланцетни. Венчето е дълго 10-18 мм, светложълто, дяловете завити; венечните 
придатъци скрити в тръбицата, триъгълно ланцетни, по ръба гъсто ресничести, долните 
реснички не повече от 1,5 пъти по-дълги, отколкото широки, горните много малки. 
Орехчетата кълбовидно-яйцевидни, черни, дребно-брадавичести, полуизвити. Цъфти в 
периода април-юни.  
Разпространение в България: разпространено е от морското равнище до 2200 м н.в. в 
равнините, предпланините и планините.  
Местообитание: расте из гори и храсталаци, сенчести и влажни места.  
 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: м. Златни мостове – поляната пред бетонния 
заслон 

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. Намираме се в близост до 
туристически център „ Златни мостове” и бързо ще се отдалечим от света на 
човека, за да се докоснем до дивата природа на Витоша. Точно заради запазената 
дива природа, през далечната 1934 година планината е обявена за защитена 
територия. Това е всъщност първият Парк в България. Днешната разходка ще ни 
запознае с едни очарователни създания, които живеят в горите – цветята. Ще 
научим много интересни неща за тях, но най-вече ще се полюбуваме на красотата им 
и ще се забавляваме. 
 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 



88 
 

Спирка 1: на 20 минути от Стартовата точка, детски екостационар „Бели 
брези“ 

Водачът прави първата спирка на границата на букова гора и поляна. Тук дава указания 
за провеждането на първата дейност. 
 
Дейност „Кой живее тук и там?”  
Препоръчителен брой участници: 6-20 посетители. 
Времетраене: 30-40 минути.  
Необходими материали: 2 бр. работни листа за дейността (приложение №1), 
2бр.химикалки, 2 бр. подложки за писане, синя лента.   
Описание на дейността: водачът очертава със синя лента две площадки с размер 
5 х 5 м, като едната е разположена в букова гора, а другата – на поляната. Разделя 
участниците на 2 групи. Всяка група получава по един работен лист, химикалка и 
подложка за писане. Групите имат 20 минути, за да запишат колко различни растителни 
вида има в границите на площадките и да попълнят работен лист №1. Ако не знаят 
името на растението, могат да пишат въпрос, но трябва да уточнят в описанието защо 
са сметнали, че е различно от другите. След като приключат със задачата, двете групи 
представят резултатите. 
Забележка: в зависимост от възрастта и интереса провеждането на дейността може да 
се проведе по-бързо и без попълване на работните листа, като от участниците от двете 
групи се иска да направят бърза оценка колко вида има в двете площадки. Задачата  
може да се усложни и след края на играта водачът да насърчи участниците да отгатнат 
имената на някои от растенията. 
 
След края на играта групите представят резултатите. Водачът ги пита как са преценили, 
че видовете са различни и защо според тях в буковата гора има по-малко видове, 
отколкото на открито. Обобщава и допълва отговорите. 
Вие почти изчерпахте темата, но ми позволете да допълня с още няколко думи 
казаното от вас. Букът е сенкоиздръжлив вид, затова в буковите гори винаги е по-
тъмно и прохладно. По-малко на брой растения намират подходящи условия за живот 
тук, в сравнение, например, с тази поляна на открито. Просто защото няма толкова 
много светлина! Също така плътната покривка от листа не позволява на растения с 
по-леки семена лесно да проникнат до почвата и да израснат. Но все пак буковите 
гори са богати на видове, защото тук растат папрати, най-различни храсти, а също 
и много красиви и интересни цветя. Само лечебните растения, които растат в 
буковите гори са над 120 различни вида! А освен че повечето от тях са красиви, някои 
от тях са и изключително полезни за нас, хората и имат лечебни свойства. Готови ли 
сте сега сами да откриете някои от тях? 
Водачът дава указания за следващата дейност. 
 
Дейност „Открий цветята в буковите гори”  
Препоръчителен брой участници: 6-20 посетители. 
Времетраене: 30-40 минути.  
Необходими материали: 3 бр. химикалки, 3 бр. подложки за писане, 3 бр. работни 
листа за играта (приложение №2) и 3 бр. фотоапарати.  
Описание на дейността: водачът разделя участниците на 3 групи. Всяка група 
получава работен лист, химикалка и подложка за писане. Целта е намирането на 
видовете, посочени в работния лист преди достигне до следващата спирка. За 
намерените видове се изисква описание на точното им местоположение (край поток, на 
влажно място, в края на гората и т.н.) и заснемане с фотоапарат.  
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Забележка: водачът трябва да адаптира играта спрямо цъфтящите в момента 
растителни видове.  

След разясняване на задачата, всички продължават по маршрута. Водачът помага на 
групите, като насочва вниманието им към търсените видове, ако ги срещат по пътя. 
Оказва помощ при терминологичните описания в работните листа.  

Спирка 2: на 20 минути от Спирка 1 , м. Игликини поляни 

На подходящо място по маршрута, уширение или горска поляна, водачът прави 
почивка и обявява край на дейността. Всяка група показва своите резултати. Водачът 
насърчава дискусия, дава още интересна информация за видовете. Обобщава 
информацията за местообитанията в буковите гори – къде са се срещали различните 
растения. Казва, че въпреки че в гората условията са подобни, все пак тук се срещат 
растения, които имат различни изисквания към светлината (дава пример с дебрянката – 
на по-сенчести места и светликата – на по-светли места; здравецът пък расте на по-
скалисти места в буковите гори). Обобщава информацията и за други видени по пътя 
видове. След това продължават по маршрута.   

Спирка 3: на 5 минути от Спирка 2, х. „Иглика“ 

На подходящо място водачът прави следващата спирка и след като групата се събере 
продължава с беседата.  

Както казахме, буковите гори са дом за много интересни цветя. Днес открихме и се 
запознахме с много от тези цветя. Всички те обичат по-сенчестите места под 
короните на старите букове, т.е. в общия случай са сенкоиздръжливи видове. Обичат 
влажна и благородна почва. Но някои предпочитат по-скалисти места – например 
здравецът. А други растат покрай потоците – чобанка, див слънчоглед, алтънче. 
Трети пък са лечебни. А забелязахте ли други растения, които познавате и знаете, че 
ние, хората използваме? Водачът изчаква отговорите и ги допълва. А за да ви 
демонстрирам, че ние всички сме ползвали тези растения в живота си, ще ви задам и 
последната задача за деня. 

Дейност „Цветята в буковите гори и хората”  
Препоръчителен брой участници: 6-20 посетители. 
Времетраене: 20-30 минути.  
Необходими материали: 6-20 листчета с различни задачи за участниците (приложение 
№3). 
Описание на дейността: водачът раздава на всеки участник по един лист със задача. 
Всеки има 10-15 минути за изпълнение на своята задача. След това се представят 
отговорите.  
 
След изтичане на определеното време, всеки участник представя решенията си като 
първо представя задачата, а след това кои са тримата души от групата, които е открил. 
Накрая водачът прави обобщение.  
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Беше много забавно, нали? Днес надникнахме в света на цветята, чийто дом са 
буковите гори. Но можехте ли да си представите, че тук ще срещнете растения, 
които сте ползвали в ежедневието си?! Да, буковите гори на Витоша са дом за чудни 
растения! Довиждане и до нови срещи! 

Подходящи думи и изрази 

Цветя, цветни растения, букови гори, билки, лазаркиня, левурда, бяла сасънка, 
дебрянка, жълт кантарион, лечебна иглика, грудесто зарасличе, жълта мъртва коприва.  

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери и дипляни на цветя за победителите в 
игрите.  
По време на разходката водачът-интерпретатор следи за интересни цветя в буковите 
гори и ги показва на групата. 
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Приложение №1 
 

Работен лист за дейност „Кой живее тук и там?” 

№ Вид растение/име Описание 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

   
   
   
   
   
   
 
 

Пример на попълнен работен лист за дейност „Кой живее тук и там?” 

 

№ Вид растение/име Описание 
1. Теменуга  с виолетови цветове 
2. Теменуга с пъстри цветове 
3. ? има само листа, приличат на човешка длан 
4. ? прилича на лайка 
5. Детелина  с пъстри листа 
6. Вид житно растение с тънки листа 
7. Вид житно растение с по-широки листа 
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Приложение №2 

Работен лист за група №1 за дейността „Открий цветята в буковите гори”  

Жълтоцъфтящи видове цветя в буковите гори 
Име на вида Височина  Листа  Цветове  Плодове Къде живее? 
Жълта 
мъртва 
коприва 

30-50 см Разположени 
кръстообразно, 
с малка 
дръжка, 
набраздени, 
яйцевидни до 
сърцевидни, на 
върха 
заострени, по 
края назъбени. 

Дребни, жълти, 
разположени в 
прешлени в 
пазвите на 
горните листа. 
Венчето е 
двуустно.  

Чашката е с 
тръбна форма на 
камбанка 

Орехчета.  

Грудесто 
зарасличе 

15-50 см Приосновните 
листа с дълги 
дръжки. 
Стъбловите 
листа 3-12 на 
брой, дълги 1-
14 см, 
елиптични или 
ланцетни. 

Венчето е дълго 
10-18 мм. 
Съцветието с 4-
16 (по-рядко до 
40) цвята, 
рехаво. 

Орехчета.  

Лечебна 
иглика 

10-15 см Едро назъбени 
листа с 
продълговато-
яйцевидна 
(лопатовидна) 
форма и 
широка 
крилата 
дръжка, 
събрани в 
приосновна 
розетка (няма 
стъбло). 

Цветоносният 
стрък е 
цилиндричен, 
безлистен, на 
върха завършва с 
няколко едри 
цвята, събрани в 
сенниковидно 
съцветие. 

Яйцевидна, 
разпуклива, 
многосемен- 

на кутийка. 

 

Други подходящи видове са: стенна салата, матруня, жълт кантарион, лютиковидна 
съсънка (по горски поляни).  
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Работен лист за група №2 за дейността „Открий цветята в буковите гори”  

Бялоцъфтящи видове цветя в буковите гори 
Име на вида Височина  Листа  Цветове  Плодове Къде живее? 
Лазаркиня 15-20 см Елипсовидно- 

ланцентни. 
Дребни, бели, 
събрани в 
щитовидни 
съцветия. 

Сухи, 
покрити с 
твърди 
кукести 
четинки. 

 

Левурда 15-40 см Два листа, 
елипсовидно- 
ланцетни, на 
върха 
заострени, на  
5-20 см дълга 
дръжка. 

6 линейни 
венчелистчета и 
6 тичинки. 

Тристенна 
тригнездна 
кутийка, с по 
1 семе във 
всяко гнездо. 

 

Бяла съсънка 6-30 см Приосновните 
единични, на 
дълги дръжки, 
цели или 2-3- 
делни, 
длановидни. 
Стъбловите са 
3, на дръжки. 

2,5-4 см в 
диаметър, 
единични, 6 
венелистчета, 
Тичинките 
многобройни, с 
жълти 
прашници. 

Сборен плод.  

Други подходящи видове са: физоспермум, седмолист, панчичиева пищялка, лепка и 
др. 
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Работен лист за група №3 за дейността „Открий цветята в буковите гори”  

Видове с розовобели (белезникави) цветове в буковите гори 
Име на вида Височина  Листа  Цветове  Плодове Къде живее? 
Дебрянка  20-40 см Дълбоко 

дланевидно 
разделени на 3-5 
(до 7) дяла; 
дълги между 3-6 
см и 4-10 см 
широки. 

Венчелистчетат
а са дълги около 
1,5 мм, широко 
обратно 
яйцевидни. 
Цветовете са 
единични или 
няколко, 
събрани в сбит 
сенник. 

Сферично 
яйцевидни, 
гъсто 
покрити с 
многобройни 
кукести 
шипчета. 

 

Луковична 
горва 

30-60 см Приосновните 
листа са с дълги 
дръжки. 
Стъбловите 
листа –  
последователни, 
с къси дръжки. 

Венчелистчета 
са 4, свободни, 
виолетови, 
розови или 
бели, 2-3 пъти 

по-дълги от 
чашката. 
Съцветия – 
къси, най-често 
с 6-12 цвята 

Шушулки.  

Грудеста 
лисичина 

10-30 см Линейни, 
сивозелени, 
разположени са 
на дръжки, 2 
пъти перести. 

Съцветието е 
грозд, който се 
състои от 10-20 
цвята. 

Кутийки.  

Други подходящи видове са: гребеновидна горва, някои орхидеи. 
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Приложение №3 

 

Задачи за дейност „Цветята в буковите гори и хората” 

№ Задача 
1. Открий поне трима души, които са яли салата от листа на мечи лук. 
2. Открий поне трима души, които са имали букет от иглика вкъщи.  
3. Открий поне трима души, които отглеждат иглика в градината си. 
4. Открий поне трима души, които отглеждат здравец в градината си. 
5. Открий поне трима души, които са правили сладко от ягоди. 
6. Открий поне трима души, които са брали горски ягоди в гората. 
7. Открий поне трима души, които са брали горски малини в гората. 
8. Открий поне трима души, които са брали горски къпини в гората. 
9. Открий поне трима души, които са пили липов чай. 
10. Открий поне трима души, които са яли супа от коприва. 
11. Открий поне трима души, които са яли мармалад от шипки. 
12. Открий поне трима души, които са пили чай от шипки. 
13. Открий поне трима души, които са подправяли гозби с мащерка. 
14. Открий поне трима души, които са пили кафе инка (от корените на синята жлъчка). 
15. Открий поне трима души, които са ароматизирали къщата си (с мащерка, здравец, риган). 
16. Открий поне трима души, които са яли мед от горски билки.  
17. Открий поне трима души, които са консумирали прополис от горски билки. 
18. Открий поне трима души, които са брали горски билки.  
19. Открий поне трима души, които са пили сироп от черен бъз. 
20. Открий поне трима души, които са пили ликьор от горски плодове. 
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Районът на местност Дендрариума и местност Белите 

брези 

Витошки Дендрариум 

Витошкият Дендрариум се намира в м. Киселище над кв. Владая, край асфалтовия път 
от кв. Бояна за м. Златните мостове. Разположен е на около 1300 м н.в. 
Изграждането на Витошкия Дендрариум започва през 1962 г. Изградени са алейна 
мрежа, стопанска сграда, две изкуствени езерца и разсадник (вече не съществува). На 
площ от 1400 дка могат да се видят както типични дървесни и храстови представители 
на българската флора, така и внесени от други страни видове. Общият им брой е 145 
вида. 
През 2001 г. в границите на Дендрариума се изгражда Алея за незрящи, в която са 
разположени информационни табла, написани на брайлово писмо и на кирилица. През 
2004 г. на площ от 20 дка в границите на м. Дендрариума е изградена спортно-
информационна инфраструктура за деца. Тя предоставя богата информация за 
биологичното разнообразие на Витоша, съчетана с възможности за разнообразни игри и 
забавления на 3 площадки с детски съоръжения и лабиринт. 
В Дендрариума има и две малки изкуствени езера, пейки, маси и беседки, предлагащи 
възможности за краткотраен отдих. 
Понятието „Дендрариум” произхожда от гръцката дума „dеndron”, което означава 
дърво. В много западни страни като синоним на дендрариум, се използва думата 
„арборетум”. Дендрариумът представлява определена територия на открито, върху 
която е засадена колекция от дървесни видове. Целта на създаването на Дендрариума е 
да се представи богатството и многообразието, както на местните дървесни и храстови 
видове, така и на чуждоземни такива, наречени „екзоти”.  
Интересни обекти в района на Витошкия Дендрариум са: местностите Игликина поляна 
и Златни мостове, музеите на мечката, на совите и на водното конче.  

Местност Белите брези 

Намира се над кв. Владая, край асфалтовия път от кв. Бояна за м. Златните мостове, на 
около1350 м н.в. Сред тиха и уютна брезова гора е разположена хижа „Бели брези”. Тя 
е в непосредствена близост до природния феномен Златни мостове и до главната 
пешеходна алея, свързваща кв. Княжево и живописната местност, известна със своите 
морени. Хижата може да е отправна точка към многобройни маршрути в тази част на 
планината, достигащи до различни живописни местности. При ясно и слънчево време 
до Черни връх може да се стигне за около 3-4 часа пеша. Край асфалтовия път Бояна – 
м. Златни мостове, недалеч от хижата, са разположени Детският екостационар „Бели 
брези“ и  музеите на водното конче и на совите. Пред трите сгради има поляна и малък 
паркинг.  
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Тема: Конкурс за красота – витошките орхидеи 

  
 

Целева група Деца на възраст от 4 до 6 години. 
 

 

Основно послание Орхидеите са сред най-красивите цветя. Ако имаше конкурс за 
красота между цветята, именно орхидеите щяха да го спечелят! 

Място на провеждане Районите на местностите Дендрариума и Белите брези. 

Препоръчително 
време за провеждане 

30 май – 15 август. 

Продължителност 2,5 часа. 

Методи Беседа по маршрут, игра, ролева игра, визуализация, 
проучване. 

Необходими 
материали  

2-3 ламинирани снимки на Phalaenopsis, формат А4; 2-3 бр. 
плюшени играчки пчели, по 2-7 шалчета от три цвята (бял, 
розов, лилав), 10 бр. картички/стикери на орхидеи; 10 бр. 
картички/стикери на рози; 21 ламинирани рисунки/снимки на 3 
вида орхидеи (обикновен салеп, двурога пчелица, 
месесточервен дланокоренник), формат А4; 21 шаблона за 
оцветяване на 3 вида орхидеи (обикновен салеп, двурога 
пчелица, месесточервен дланокоренник), формат А4 
(приложение №1); творчески материали (цветни моливи, 
цветни пастели, лепила, тишу хартия, природни материали). 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Семейство Салепови (Orchidaceae) 

Орхидеи е общо наименование на второто по големина семейство в растителния свят и 
най-голямото семейство сред цветята. Наименованието на семейството идва от думата 
orchi, която на гръцки означава „тестис“. Името е дадено от древногръцкият учен 
Теофраст (372/371 – 287/286 пр. Хр.), считан за баща на биологията, поради формата на 
луковиците на рода Orchis. Орхидеите символизират красота и съвършенство, а в много 
култури – любов и плодородие.  
Описани са повече от 25 000 вида от около 800 рода. Макар че повечето от тези видове 
(над 90%) се срещат в тропиците, семейството има и множество представители и в 
останалите географски ширини (включително на север от Полярния кръг и до 
5500 м н.в. в Андите и Хималаите). В България се срещат 68 вида от 25 рода, 
половината от които са редки и застрашени видове. Родовете, които имат повече видове 
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са: салеп (Orchis) – 17 вида; дремник (Epipactis) – 10 и дланокоренник (Dactylorhiza) – 8 
вида. У нас 24 вида орхидеи са защитени по реда на Закона за биологичното 
разнообразие. 
Орхидеите се срещат в гори и храсталаци, по поляни, ливади и пасища, каменисти 
склонове, торфища, влажни места сред крайбрежните дюни. Преобладаваща част от 
тропическите орхидеи са епифити – живеят прикрепени към кората на дърветата по 
стволове и клони, а два австралийски вида живеят изцяло под земята. 
 
Обикновен салеп (Orchismorio) 
Описание: многогодишно тревисто растение с кълбести грудки. Стъблото е високо до 
25 см. Приосновните листа са широко-ланцетни, а горните – ланцетни. Цветовете са 
червени, по-рядко розови или бели. Устната е късо-триделна, отпред с тъмни точки. 
Съцветията са с до 5-15 (25) цвята. Плодът е кутийка. 
Общо разпространение: Средна и Южна Европа, Мала Азия до Иран. 
Разпространениев България: в цялата страна. 
 
Двурога пчелица (Ophrys  scolopax) 
Описание: многогодишно тревисто растение с грудки. Стъблото е високо 15-50 см. 
Устната е изпъкнала, кадифена, триделна, в основата на орната повърхност с две 
пурпурни рогчета. Страничните листа на венчето са розови. Средният дял е кадифен с 
ясно изразен придатък. Страничните приличат на рогчета. Плодът е кутийка. 
Общо разпространение: Европа, Азия, Африка.  
Разпространение в България: в цялата страна. 
 
Месесточервен дланокоренник (Dactylorhiza  incarnata) 
Описание: многогодишно тревисто растение с грудки. Стъблото високо 15-80 см. 
Листата са 4-8, тясно-ланцетни листа, зелени, без напетняване. Съцветието с 30–60 
(100) цвята, компактно, яйцевидно, по-късно цилиндрично. Цветовете дребни, месесто-
розови. Връхното чашелистче и страничните венчелистчета събрани в шлем, 
страничните чашелистчета разперени, насочени нагоре. Устната почти ромбична, слабо 
3-делна, огъната, изпъстрена с чертички и точици, подредени в редове. Шпората 
конична, дълга 5-9 мм. Плодът е кутийка.  
Общо разпространение: Европа (по-често в северните райони, среща се локално на 
юг), Сибир. 
Разпространение в България: почти в цялата страна. 
 
 
Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: м. Дендрариума, край горното езеро. 

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. Намираме се в местността 
Дендрариума,сред красивата природа на планината Витоша. Днес сме на едно 
специално място – Природен парк „ Витоша“. А вие какво си представяте като чуете 
думата „ парк”? Да, точно така! И в парк „ Витоша“ има много дървета, и цветя, и 
катерици. Парк „ Витоша“ е дом на много диви растения и животни. Но е много по-
голям от парковете в градовете. Тук дивите животни са в безопасност и хората се 
грижат за тях. А днес ще наблюдаваме едни от най-красивите цветя не само в 



99 
 

планината, но и в света – орхидеите. Ще научим интересни неща за тях, но най-вече 
ще си играем. Искате ли? Ами нека да започваме с първата игра!  
Водачът дава указания за провеждането на играта „Орхидея”. 
 
Игра „Орхидея”  
Препоръчителен брой участници: 4-20 деца. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали: няма. 
Описание на играта: всички деца сядат в полукръг около водача. Водачът изрежда 
думи, които започват с буквата „о“, като ги изговаря с удължаване на звука (например 
„ооооохлювче“). Когато чуят думата „орхидея“, децата трябва да станат и да плеснат с 
ръце, след това пак бързо сядат и играта продължава. Примерни думи: огън, охлюв, 
орхидея, орел, ориз, оръдие, обяд, обелки и др. Играта продължава около 10-на минути.  
 
Браво деца, страхотна игра. Хареса ли ви?! Орхидеите са сред най-красивите цветя. 
Вие виждали ли сте орхидеи? А тази виждали ли сте някъде (показва снимки на 
фаленопсис)? А къде? Това е едно от любимите цветя на хората по целия свят, 
затова те го отглеждат в домовете си. А ние днес, заедно, ще видим някои орхидеи, 
които живеят тук в парк „ Витоша“. Те са по-дребнички от тази орхидея, но са също 
много, ама много красиви! Изобщо, ако имаше конкурс за красота между цветята, 
именно орхидеите щяха да го спечелят! Хайде сега да се разходим до една поляна и 
там ще продължим с игрите, съгласни?! 
 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на 5 минути от Стартовата точка, поляната край детската 
площадка, недалеч от долното езеро, м. Дендрариума 

На планинска поляна, където се срещат представители на семейство орхидеи. Добре е 
поляната да има заравнена част, за да е по-безопасно при провеждането на игрите. 
Водачът оставя 5 минути на децата да отдъхнат и след това продължава с беседата.  
 
Е, деца, хареса ли ви разходката? Хайде да се поразходим заедно и да видим кои цветя 
познавате. Водачът показва и назовава имената на по-известните растения, които 
цъфтят в момента. Търси орхидеи и ако има цъфтящи, ги показва на децата. След това 
дава указания за следващата игра. 
Готови ли сте да продължим със следващата игра за красивите орхидеи? Много от 
орхидеите имат пъстри цветове или приятна миризма, с която привличат пчелите. 
Хайде да видим сега кой от вас ще бъде орхидея и кой - пчела… 
 
Игра „Орхидеи и пчели”  
Препоръчителен брой участници: 6-21 деца. 
Времетраене: 20-30 минути.  
Необходими материали: 2-3 бр. плюшени играчки пчели, по 2-7 шалчета от три цвята 
(бял, розов, лилав), 10 бр. картички/стикери на орхидеи, 10 бр. картички/стикери на 
рози. 
Описание на играта:  
Етап 1: водачът ограничава игралното поле (15 х 15 м). Избира 2-3 деца, които ще 
бъдат пчелите (в зависимост от големината на групата). Останалите деца разделя на три 
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групи, като всяко дете в групата получава бял, розов или лилав цвят. При подаване на 
команда „ Днес пчелите търсят розови орхидеи!“ , всички деца-орхидеи, които имат 
розови шалчета, започват да бягат, а пчелите (държейки плюшени играчки) започват да 
ги гонят. Играта продължава дотогава, докато пчелите хванат всички розови орхидеи 
или водачът подаде нова команда.  
Етап 2: водачът поставя на ръцете на половината деца парфюм с мирис на ванилия, а 
на другата половина – с мирис на роза. Ухаещите цветя трябва да седнат и да размахат 
ръце. Едно от децата влиза в ролята на пчела (отново държи в ръка плюшена играчка) и 
трябва да открие орхидеите на поляната, като отиде и помирише дланите им. На 
децата-орхидеи детето-пчела трябва да даде картичка/стикер на орхидея, а на децата-
рози – картичка/стикер на роза.  
 
Деца, сами видяхте, че орхидеите са много красиви цветя – повечето от тях имат 
красиви и ярки цветове – лилави, розови, червени, жълти. Така те привличат пчелите 
и другите насекоми. Други пък ухаят много хубаво. Сигурен/а съм, че всички сте яли 
ванилов крем вкъщи и познавахте мириса на орхидеята в играта, нали (подава на 
децата ванилови пръчки, за да усетят миризмата още веднъж). Да, тези пръчици са 
части на една орхидея, която живее в Мексико. Но нека сега да се върнем пак тук, в 
парк „ Витоша“ и да наградим най-хубавата орхидея, която расте на тази поляна.  
Водачът дава указания за следващата игра.  
 
Игра „Най-красивата орхидея”  
Препоръчителен брой участници: 6-21 деца. 
Времетраене: 10 минути.  
Необходими материали: 21 ламинирани рисунки/снимки на 3 вида орхидеи (обикновен 
салеп, двурога пчелица, месесточервен дланокоренник), формат А4. 
Описание на играта: водачът раздава на всяко дете по един комплект картинки от 
трите вида орхидеи. Всяко дете трябва да избере една от тях, която му харесва най-
много и да я даде на водача. Водачът събира всички картинки и определя коя е най-
красивата орхидея. 
 
Деца, нашият конкурс за красота днес печели… Обявява коя е орхидеята, пита децата 
какво им харесва най-много в нея. Защо смятат, че е по-различна и т.н.Водачът дава 
информация на децата за трите вида, за имената им. Пак обръща внимание колко са 
красиви и как цветовете им приличат на насекоми. След това дава указания за играта 
„Направи си орхидея“. 
 
Игра „Направи си орхидея”  
Препоръчителен брой участници: 6-21 деца. 
Времетраене: 15-20 минути.  
Необходими материали: 21 шаблона за оцветяване на 3 вида орхидеи (обикновен салеп, 
двурога пчелица, месесточервен дланокоренник), формат А4 (приложение №1), 
творчески материали (цветни моливи, цветни пастели, лепила, тишу хартия, природни 
материали). 
Описание на играта: водачът раздава на децата шаблони за оцветяване (може да се 
предостави избор от трите вида или пък всички да правят избраната в предишната игра 
най-красива орхидея), както и творчески материали. Децата трябва да си направят 
(оцветят, украсят) тяхна орхидея.  
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След края на играта водачът хвали всяко дете поотделно и отбелязва положителните 
неща в неговия творчески подход. След това всички се отправят отново към стартовата 
точка. 

Спирка 2: на 15 минути от Спирка 1, м. Игликини поляни 

Водачът прави обобщение на темата и завършва с послание.  

Деца, нашата разходка из Природен парк „ Витоша“ приключи. Беше толкова приятно 
да играем заедно и да научим толкова интересни неща за орхидеите. А особено 
впечатляващи бяха цъфналите на поляната! Ако имаше конкурс за красота между 
цветята, именно орхидеите щяха да го спечелят! Парк „ Витоша“ е дом за много 
орхидеи, които не успяхме да видим днес. Но при следващата ни среща ще ви ги 
покажа! Разбира се и тях, както и всички други диви цветя тук, не трябва да късаме. 
Пак ще си направим една хубава рисунка или апликация като днес, нали?! Хайде до 
скоро! 

Подходящи думи и изрази 

Орхидеи, цветя, цветни растения, обикновен салеп, двурога пчелица, месесточервен 
дланокоренник. 

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери и дипляни на орхидеи като поощрителни 
награди.  
По време на разходката водачът-интерпретатор следи за интересни цветни растения, 
които показва на децата. 
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Приложение №1  

 
ДВУРОГА ПЧЕЛИЦА 
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ОБИКНОВЕН САЛЕП 
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МЕСЕСТОЧЕРВЕН ДЛАНОКОРЕННИК 



105 
 

Тема: Кои са роднините на фасула? 

  
 

Целева група Деца на възраст от 7 до 10 години. 
 

 

Основно послание В планината живеят няколко роднини на познатия ни фасул –
различни видове детелина, а също и цветя/билки. 

Място на провеждане Детски екостационар „Белите брези” – м. Дендрариума. 

Препоръчително 
време за провеждане 

30 май – 15 септември. 

Продължителност 3,5 часа. 

Методи Беседа по маршрут, приказка, асоциативна игра, визуализация, 
игра-състезание. 

Необходими 
материали  

8 ламинирани снимки/рисунки на веленовскиева детелина, 
рубинова детелина, пълзяща детелина, червена детелина, 
клинавиче, бяла комунига, жълта комунига и висока жълтуга 
(формат А4); по5 ламинирани снимки на веленовскиева 
детелина, рубинова детелина, пълзяща детелина и червена 
детелина (формат А5); 5 листа бяла хартия (формат А4); 5 бр. 
подложки за писане; 5 химикалки; 5 ламинирини карти с факти 
за клинавиче, бяла комунига, жълта комунига, висока жълтуга 
и червена детелина (съгласно приложение №1) (формат А5); 
бели и цветни картони (в зависимост от броя на участниците) 
(формат А5), гланцови блокчета, цветни моливи, зелена прежда 
(по-плътна, за дръжките), жълта, бяла и розова прежда (за 
цветовете), лепило на водна основа (С200), ножици; дребни 
награди (стикери, картички, дипляни и пр.). 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Растения от семейство Бобови (Fabaceae) 

Веленовскиева детелина (Trifolium velenovskyi) 
Описание: веленовскиева детелина е двугодишно тревисто растение. Стъблата са 
няколко до многобройни, високи до 30 см. Листата са последователни. Трите листчета 
на листата са с еднакво дълги дръжчици. Прилистниците са полусърцевидни в 
основата. Цветовете са 30-40, събрани в съцветие главичка. Главичките са до 15 мм 
дълги. Венчето е жълто, 1,5 пъти по-дълго от чашката. Цъфти през месеците юни и 
юли.  
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Разпространение: среща се единствено в планините на територията на България, 
Албания, Гърция, Сърбия и Черна гора и Република Македония. У нас е установена в 
Стара планина (Западна и Средна), Витошки район, Западни гранични планини, 
Славянка, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи, Знеполски район и Дунавска равнина. От 
800 до 2000 м н.в. Балкански ендемит. 
Местообитание: расте по ливади, горски поляни и храсталаци в планинския пояс.  
 
Рубинова детелина (Trifolium rubens) 
Описание: многогодишно тревисто растение с дълги подземни издънки. Стъблата са 
високи 30-60 см. Прилистниците едри, на върха шиловидни, голи, на 2/3 от дължината 
си сраснали с листната дръжка. Листата са голи, като отделните листчета са с дължина 
50-70 см и са широки 8-10 см. Съцветията са дълги 4-10 мм. Цветовете на рубиновата 
детелина са пурпурни, тъмночервени, много рядко белезникави, след прецъфтяване 
стават кафяви. Плодът е елипсовиден, едносеменен боб. Размножава се със семена и 
вегетативно. Възобновителните възможности на вида са слаби.  
Разпространение: рубиновата детелина е разпространена в Централна и Южна 
Европа. У нас се среща само във Витошки район, между 700-750 м н.в.  
Местообитание: обитава тревисти места в покрайнините на горите, храсталаци и 
горски поляни.  
Природозащитен статус: рубиновата детелина е защитена от ЗБР, включена е в 
Червената книга на България като критично застрашен вид.  
 
Пълзяща детелина (Trifolium repens) 
Описание:многогодишно тревисто растение. Стъблата са дълги до 40 см, пълзящи 
(лежат на земята и се вкореняват при възлите си). Листата са с дръжки дълги 10 см. 
Цъфти в периода май-октомври. Цветовете са бели, затова и е позната като бяла 
детелина.  
Разпространение: Европа, Сибир, Югозападна Азия, Северна Африка, като е 
пренесена и в Северна Америка. У нас е установена във всички флористични райони до 
2800 м н.в.  
Местообитание: тревисти места (поляни и ливади, сечища).   
Значение:пълзящата детелина е фуражно и медоносно растение. Отглежда се като 
фуражно, пасищно и сенокосно растение, тъй като е ценен източник на протеини. 
 
Червена детелина (Trifolium pratense) 
Описание:многогодишно тревисто растение с изправено стъбло с височина 10-15 см. 
Листата й са кръгообразни, зелени със светла ивица по средата. Цветовете й са розови 
или червени. Цъфти в периода май-юли.  
Разпространение: среща се в Европа и Азия. У нас се среща на територията на цялата 
страна.  
Местообитание: тревисти места, храсталаци и ливади.  
Лечебно действие и приложение: с лечебна цел се използват цъфтящите наземни 
части на детелината. Съдържа изофлавони, ниацин, фосфор, калий, витамин С, 
токоферол (витамин Е), антитуморни съставки, калций, хром, железни и медни соли, 
изофлавони, магнезий. Има противовъзпалително, антиспазматично, отхрачващо и 
успокоително действие, подобрява функцията на женските полови хормони.  
 
Клинавиче (Astragalus glycyphyllos) 
Клинавичето е билка, позната у нас и под имената сграбиче, орлови нокти, 
сладколистен клин.  
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Описание: клинавичето е многогодишно едро тревисто растение (между 30-100 см) със 
силно разклонено стъбло, с ръбесто-набраздени, полегнали клонки. Листата му са с 
къси дръжки, нечифтоперести с 4-8 двойки яйцевидни листчета. Цветове са жълто-
зелени, събрани в съцветия. Цъфти в периода юни-август. Плодът е 3-4 см сърповидно 
извит боб с гладки семена. 
Разпространение: на територията на цялата страна до 1800 м н.в.  
Местообитание: расте из храсталаци и горски поляни в предпланините и планините.  
Лечебно действие и приложение: с лечебна цел се използват цъфтящите връхни 
облистени клонки. Съдържа тритерпеновия сапонин глицеризин, горчиви вещества, 
захари, флаваноиди, протеини, органични киселини, стероли, витамин С, минерални 
соли и др. Има положително действие върху сърдечно-съдовата система, понижава 
артериалното налягане, разширява кръвоносните съдове и забавя сърдечната дейност. 
Също така има противовъзпалително действие, като успешно се ползва при възпаления 
на храносмилателния тракт и пикочния мехур.  
 
Бяла комунига (Melilotus alba) 
Описание: двугодишно сухо- и студоустойчиво тревисто растение със силно развита 
коренова система с множество грудки, достигаща на дълбочина до 2 м. Има изправено, 
голо, силно разклонено зелено в горната си част и синкаво в долната си част стебло, 
покрито с редки власинки в горната си част и достигащо на височина до 2м. Листата на 
бялата комунига са последователни, триделни, прикрепени на дълги дръжки, покрити с 
власинки от долната си страна, продълговато-елипсовидни, неравномерно-назъбени по 
ръба и с по два целокрайни шиловидни прилистника. Цветовете са бели, дребни, 
многобройни, разположени в удължени класовидни съцветия. Плодът e жълтокафява 
напречно набраздена шушулка с едно заострено към върха семе, узряващ през август. 
Цъфти в периода юни-септември. Бялата комунига е много медоносна.  
Разпространение: среща се в цяла Европа, Азия и Северна Африка на надморска 
височина до 1000 м. У нас расте на територията на цялата страна.  
Местообитание: расте по влажни тревисти места.  
Лечебно действие и приложение: с лечебна цел се използват връхните стебла с 
листата и цветовете, събрани от май до август. В бялата комунига се съдържат 
кумаринови глюкозиди, флавоноиди, слузни, смолисти и дъбилни вещества, инерални 
соли, сурови мазнини, сапонини и др. Билката има нервноуспокоително, сънотворно, 
болкоуспокояващо действие.  
 
Жълта комунига (Melilotus officinalis) 
Описание: двугодишно тревисто растение с разклонено, високо стъбло, достигащо до 
1,5 м. Листчетата са продълговато-елипсовидни, по ръба остро надиплени. Цветовете са 
жълти, по-дълги от 3 мм, с характерното за пеперудоцветните устройство, събрани в 
изправени гроздовидни съцветия. Плодът е дребен, заострен към върха боб. Цъфти от 
юни до септември.  
Разпространение: среща се на територията на цялата страна.  
Местообитание: из посевите и покрай пътища, навсякъде по влажните тревисти 
места, край бреговете на потоци и реки.  
Лечебно действие и приложение: за лечебни цели се използват стръковете от жълтата 
комунига (Herba Meliloti). Съдържа около 1,5% кумарин, около 0,2% мелилотин, 
гликозида мелилотозид, кумарова киселина (мелилотова киселина), слузни вещества, 
холин, флавони, смолисти вещества, дъбилни вещества. Има противовъзпалително 
действие, премахва спазмите на горните дихателни пътища, пикочния мехур, бъбреците 
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и стомашно-чревния тракт, подтиска централната нервна система и действа 
успокоително.  
 
Висока жълтуга (Genista tinctoria) 
Описание: силно разклонен храст или полухраст, чиято височина достига 30-60 см. 
Листата са последователни, дълги 1-4 см, ланцетни или елипсовидни. Цветовете са 
жълти, събрани в рехави гроздовидни съцветия. Плодът е 1-4 см дълъг тъмнокафяв боб. 
Цъфти през юни-август. 
Разпространение: Европа. У нас се среща в цялата страната до 1500 м н.в.  
Местообитание: расте из храсталаци и просветлени гори. 
Лечебно действие и приложение: за лечебни цели се използват цъфтящите и 
облистени връхни части (Hebra Genistae tinctoriae), отрязани на около 30 см от върха. 
Съдържа алкалоидите цитизин и спартеин, флавоноиди, тритерпенови сапонини, 
дъбилини и слузни вещества. Има диуретично и лаксативно действие, стимулира 
функцията на щитовидната жлеза, повишава артериалното налягане. Прилага се при 
оттоци от различно естество, възпаление на пикочния мехур и бъбреците, възпаление 
на жлъчните пътища, хемороиди и др.  
 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: детски екостационар „Бели брези“ 

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 време на днешната ни разходка из 
Витоша. Ще се запознаем с фасула и неговите роднини. Кой от вас обича фасул? 
Радвам се, аз също много харесвам боб. Той е вкусна и полезна храна. В семейство 
Бобови, обаче, има и много други цветни растения, някои от които се срещат тук, на 
Витоша. Очакват ни много интересни неща, готови ли сте? 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 
 
Някои популярни цветя също са от семейството на боба. Дали ще можете да 
познаете? Ще ви помогна малко. Има песен за тях..., в която се казва, че онези, с 
четири листенца носели късмет... Точно така – детелина. В действителност има  
различни видове детелини. Много от тях си приличат както по листата, така и по 
цветовете. Всъщност листата на детелините обикновено имат 3, а не 4 листчета. 
Но нека да не ви подсказвам повече. Сами открийте детелините, които растат тук, 
на Витоша и ще видите как изглеждат! Искате ли?! 
Водачът дава указания за играта „Детелините на Витоша”.  
 
Игра „Детелините на Витоша”  
Препоръчителен брой участници: 6-30 деца. 
Времетраене: 15-20 минути. 
Необходими материали: по5 ламинирани снимки на веленовскиева детелина, рубинова 
детелина, пълзяща детелина и червена детелина (формат А5), 5 листа бяла хартия 
(формат А4), 5 бр. подложки за писане, 5 химикалки, дребни награди (стикери, 
картички, дипляни и пр.).  
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Описание на играта: участниците се разделят на 3-5 отбора в зависимост от 
големината на групата. Всеки отбор получава по една снимка от всяка детелина, лист, 
подложка за писане и химикалка. Отборите се отдалечават един от друг. Всеки отбор 
разполага с 10 минути, за да напише върху листа приликите и разликите между 
различните видове. След това отборите се събират при водача и всеки отбор представя 
своите отговори. Възможни отговори за прилики: тройни листа (всички детелини), 
сферични съцветия (веленовскиева, пълзяща и червена детелина), светлозелени ивички 
на листата (пълзяща и червена). Възможни отговори за разлики: форма на листата, 
дължина на дръжките на съцветията, цвят. Водачът използва правилни отговори, 
посочени от някои от отборите и насочва вниманието върху най-важните отличителни 
характеристики на детелините. Накрая прави обобщение и пояснява, ако има неверни 
или неточни отговори. Обявява отбор-победител (дава награди).  
 
Витоша е дом за много интересни растения и детелините са сред тях. Деца, вече 
познавате четири различни вида детелини – веленовскиева, рубинова, пълзяща и 
червена. Сигурен/а съм, че всички сте виждали пълзяща и червена детелина. Но 
веленовскиева и рубиновата детелина са по-редки видове. Веленовскиевата детелина 
расте само на Балканския полуостров и никъде другаде в света. А в България рубинова 
детелина можем да видим само на Витоша! 
 
Групата продължава по маршрута.  

Спирка 1: на 25-30 минути от Стартовата точка, м. Игликини поляни 

На това място, след като групата се събере, водачът продължава с баседата. 
А сега ще ви разкажа една приказка, в която присъстват няколко други планински 
представители на семейство Бобови. Основната героиня е момиче на име Драга, 
момиче голямо точно колкото вас. Тя живеела в едно малко село, в подножието на 
голяма планина, която много обичала. Винаги когато имала свободно време, гледала да 
се разхожда в гората, да броди по пътечките, да гази в бистрите поточета. Един 
ден, в разгара на лятото, Драга се събудила рано и решила да си направи дълга 
разходка. Но в този ден искала и да донесе нещо у дома си от планината. Но какво ли? 
Всичко в планината й харесвало – камъчетата, клонките, листата... Не можела, 
обаче, да занесе всичко. Изкачвайки се нагоре, Драга мислила какво е онова, което най-
много и най-дълго ще радва и нея, и нейното семейство. Докато мислила така, 
погледът й се спрял на една пъстра пеперуда. „Би било интересно да се върна с 
няколко пеперуди” – си помислила тя, но бързо се отказала. Хем улавянето им щяло да 
бъде трудно, а и решила, че би било по-добре да живеят, летят и красят планината. 
Тогава погледът й се спрял върху няколко цветчета, които се откроявали сред 
зелената трева. В този момент Драга си представила как ще си направи голям букет, 
с който щяла да зарадва всички у дома.  
Продължила нагоре, като постоянно се оглеждала за красиви цветя. Виждала много, 
но почти всички били малки, с къси дръжки. А с такива цветя красиви букети не 
стават. Продължила да търси. Навлязла дълбоко в тъмната гора, където имало 
много здравец. В далечината видяла силна светлина и тръгнала натам. Дърветата се 
разредили, после преминали в храсти, а малко по-нататък се виждала една прекрасна 
поляна, през която преминавало чудно поточе. И се вцепенила... Първоначално не 
можела да повярва на очите си. Наоколо било прекрасно. В края на гората, сред 
храсталаците изпъквал един храст, целият изпъстрен с малки жълти цветенца. Били 
накацали по клонките като малки жълти пеперуди. Драга веднага го харесала и 
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започнала да къса дълги клонки от него, докато букетът станал прилично голям. В 
този момент съзряла поточето и сметнала, че ще е добре да се освежи. Забързала 
към него и тъкмо се навела да отпие от бистрата вода, когато съзряла още две 
прекрасни цветя за букета близо едно до друго. Толкова си приличали, че за нея били 
като две сестрички – едната с бяла рокличка, а другата – с жълта. Набрала и от тях 
доволно количество.  
Тогава решила да излезе малко на слънце за почивка. Но бързо променила решението 
си, тъй като на поляната видяла още едно храстовидно цвете. Сравнено с другите на 
пръв поглед това изглеждало неугледно. Нямало си свой собствен цвят, напротив, 
малките фини цветчета преливали в различни нюанси от бледозелено до светло 
жълто. Но това го правело уникално допълнение към нейния букет. Именно с 
последното цвете, той станал абсолютно съвършен.  
Доволна от своята работа, Драга поседнала до поточето. Наслаждавала се на 
птичите песни и прекрасното време. След като изяла сандвича и си починала добре, 
взела големия букет и тръгнала обратно към къщи. Бързала, защото нямала търпение 
да го покаже на всички у дома. Едва прекрачила прага на портата, Драга започнала да 
вика:  
- Мамо, бабо, къде сте? Елате бързо да ви покажа нещо!  
Майката се показала и попитала:  
- Какво има, миличка?  
- Виж, виж какъв букет набрах!  
- Много е красив, скъпа.  
- И не само това. Може и да е много полезен – казала бабата.  
- Как така? – попитала Драга.  
- Всичко, което си набрала и донесла, миличка – са билки, които могат да са полезни 
при определени случаи.  
- Така ли?  
- Ами да. Виждаш ли това, чиито цветчетата са белезникави, жълто-зелени?  
- Да, това набрах последно, точно до поточето. Да, то обича влагата. И точно на 
такива места можеш да го намериш. Нарича се клинавиче. А моята баба му казваше 
орлови нокти, защото наесен цветовете му се превръщат в извити и тъмни шушулки, 
точно като ноктите на орлите. Тук водачът може да покаже снимка на клинавичето 
(формат А4) – цъфтящо и с плод.  
- А пък тези двете – продължила бабата – които се различават само по цвета са 
комуниги. Бяла и жълта комунига, разбира се.  
- Аз ги нарекох сестрици – радостно извикала Драга.  
- И те са точно такива – казала бабата. – А последното е жълтугата. Тук водачът 
показва снимка на високата жълтуга (формат А4) и объръща внимание на факта, че 
единствено жълтугата има прости ланцетни листа, нетипични за представителите на 
бобовите. 
- Чудесен букет, Драга, чудесен букет. – казали едновременно майката и бабата.  
- Чудесна планина, чудесна планина... – си повтаряло момичето вечерта, докато 
заспивало.  

Хареса ли ви приказката? Ще се учудите ли, ако ви кажа, че всички цветя в нея са от 
семейство бобови? Не? А, виждам, че внимавате. Отлично! Продължавайте така, 
защото вниманието ще ви трябва и за следващата игра, която сме ви подготвили.  

Водачът дава указания за играта „Кои са полезните качества на роднините на фасула?”. 
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Игра „Кои са полезните качества на роднините на фасула?”  
Препоръчителен брой участници: 5-30 деца. 
Времетраене: 15-20 минути.  
Необходими материали: 5 ламинирини карти с факти за клинавиче, бяла комунига, 
жълта комунига, висока жълтуга и червена детелина (формат А5), 5 листа (формат А4), 
5 химикалки, 5 подложки за писане. 

Описание на играта: участниците се разделят на 5 отбора – „Клинавиче”, „ Бяла 
комунига”, „Жълта комунига”, „Висока жълтуга” и „Червена детелина”. На всеки отбор 
се дава списък с полезни свойства на съответното растение (виж приложение №1). 
Отборите се отдалечават един от друг и се оставят 5 минути да прочетат на 
спокойствие фактите и да ги запомнят. Водачът им препоръчва всеки факт да бъде 
запомнен от по 1 дете (при по-малки групи вероятно едно дете ще трябва да запомни 
повече факти). Докато децата научават фактите, водачът отбелязва с камъни или други 
подходящи средства стартовата линия на полето за игра. На равно място от стартовата 
линия поставя петте подложки за писане с листата и химикалките.  

След изтичане на времето водачът свиква отборите. Подреждат се един зад друг и 
водачът дава старт. Децата тичат на един крак до подложката за писане, записват факта, 
който са запомнили и се връщат с тичане до следващия играч. Предават щафетата на 
следващите играчи с пляскане и така до изписване на последния факт.  
одачът следи играта. След това проверява верността на твърденията (но не и тяхната 
дословност). За победител обявява отбора с най-много верни отговори, а когато 
няколко имат еднакъв брой верни отговори – най-бързия сред тях. Водачът дава 
награди на спечелилия отбор.  
След края на играта водачът още веднъж обобщава, че част от роднините на боба са 
полезни лечебни растения. След това групата продължава по маршрута. 

Спирка 2: на 10-15 минути от Спирка 1, край горното езерото в местността 
Дендрариума  

Водачът дава няколко минути на децата да отдъхнат и продължава.  
 
Вече научихме, че детелините и други цветя са роднини на фасула. Със следващата 
задача вие ще можете да сътворите своя собствена детелина! Готови ли сте?  
Водачът дава указания за играта „Направи своя детелина”.   
 
Игра „Направи своя детелина”  
Препоръчителен брой участници: 5-30 деца. 
Времетраене: минимум 20-30 минути.  
Необходими материали: 5 комплекта снимки навеленовскиева детелина, рубинова 
детелина, пълзяща детелина и червена детелина (формат А5), бели и цветни картони 
(според броя на участниците) (формат А5), гланцови блокчета, цветни моливи, зелена 
прежда (по-плътна, за дръжките), жълта, бяла и розова прежда (за цветовете), лепило на 
водна основа (С200), ножици.  
Описание на играта: всяко дете получава по един лист картон. Децата се обособяват на 
групи и се настаняват удобно (на маси около езерото и на платформата до хижата). 
Материалите се разпределят между групите. Предоставят им се различни снимки на 
детелини. Децата се насърчават да изберат по една, която да правят и да напишат 
внимателно името й на картона (може да го направят и с лепило, а отгоре да поръсят 
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малки късчета прежда). Дава им се свобода – ако искат да нарисуват някои части или да 
използват другите материали. Листчетата на детелините правят от гланцово блокче. 
Със зелената връзка правят стъбълцата, като преди да ги залепят правят по няколко 
възелчета (без възли за пълзящата детелина). Цветовете оформят като върху основа от 
гланцово блокче налепват малки къси парченца от преждата (в зависимост от цвета на 
избраната детелина). Водачът наблюдава работата на децата, като дава съвети и им 
помага, подчертавайки отново приликите и разликите между различните видове 
детелини.  

Забавлявахте ли се? Направихте чудесни картички с детелини. Надявам се, че ще ви 
бъдат добър спомен от днешния ден, в който се запознахме с някои от роднините на 
фасула. Те красят поляните, някои служат за храна на горските животни, други 
помагат на човека. С това завършваме днешната си разходка в света на роднините 
на фасула. Надявам се, че ви хареса. Желая ви приятен ден и ви благодаря, че бяхте с 
мен! 

Подходящи думи и изрази 

Цветя, цветни растения, семейство бобови, род детелини, веленовскиева детелина, 
рубинова детелина, пълзяща детелина, червена детелина, клинавиче, висока жълтуга,  

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери, дипляни на растения от семейство бобови за 
победителите в игрите.  
По време на разходката водачът-интерпретатор следи за растенията от семейство 
Бобови и организира тяхното наблюдение. 
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Приложение №1  
 

Избрани факти за растения от семейство Бобови  
 

Растение  Факти за растенията   
Лице на картата (към 
името да се добави и 
снимка на растението)  

Гръб на картата  

Клинавиче  За лечение се използват цъфтящите връхни клонки.  
Има противовъзпалително действие, успешно се ползва при възпаления на 
стомаха и червата.  
Понижава артериалното налягане.  
Има общоукрепващо действие – засилва имунната система.  
Подобрява общия тонус на организма.  

Бяла комунига За лечение се използват връхните стъбла с листа и цветове. 
Има болкоуспокояващо действие, добре действа при главоболие.  
Има сънотворно действие.  
Има успокоително действие – отпуска и успокоява нервите.  
Може да има отрицателни ефекти при големи дози. 

Жълта комунига  За лечение се използват стръковете.  
Има противовъзпалително действие, добре действа при възпаления на 
гърлото и бронхите.  
Помага при гнойни рани и възпаления.   
Подпомага прочистването на кръвта и кръвоносните съдове.  
Може да има негативни ефекти при големи дози. 

Висока жълтуга  За лечение се използват цъфтящите връхни части. 
Благоприятно действа при запек и различни видове оттоци.  
Повишава кръвното налягане и активизира дишането.  
Отвара от върховете с цветовете багри вълнени, копринени и ленени 
материи в жълт цвят. 
Може да има отрицателни ефекти при големи дози.  

Червена детелина  За лечение се използват цъфтящите наземни части на детелината. 
Има противовъзпалително действие, добре помага при простудни състояния. 
Има охтрачващо действие, помага при бронхити, кашлици, астма. 
Има успокоително действие – отпуска и успокоява нервите.  
Има прочистващо действие на кръвта, подпомага детоксикацията.   

 
 



114 
 

Тема: Олимпиада за дендролози 

  
 

Целева група Деца на възраст от 11 до 15 години. 
 

 

Основно послание Без дърветата нашият свят не би бил такъв, какъвто го 
познаваме. 

Място на провеждане м. Дендрариума. 

Препоръчително 
време за провеждане 

30 май – 30 септември. 

Продължителност 4 часа. 

Методи Беседа, игра, игра-състезание, асоциативна игра, визуализация, 
интерактивна демонстрация. 

Необходими 
материали  

3-4 определители „Дърветата и храстите на ПП Витоша“ ; по 1 
ламинирана рисунка на следните дървесни видове: липа, бреза, 
обикновен бук, зимен дъб, габър, дрян, офика, смърч, ела, бял 
бор, обикновен кестен, обикновен явор, планински ясен, бяла 
върба; таблица за записване на резултатите от различните 
игри;1 платнена торба; 4 шишарки; 4 листа от един дървесен 
вид; 4 парчета кора; 4 жълъда; 20 бр. разпечатани листа в 
игрословицата с имената на дърветата (приложение №1); 
листчета със списък на дървесни видове за всеки отбор 
(приложение №2); по 1 бял лист формат А4 за всеки отбор, 
химикалки и подложки за писане. 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Дървесни видове, включени в темата 

Обикновен смърч (Picea abies) 
Естествено е разпространен по всички планини в България, между 1000 и 2000 м н.в., 
като често достига горната граница на гората. Широко разпространен е в цяла Европа. 
Смърчът е иглолистно дърво, достигащо до височина 50 м и диаметър 2 м. Короната е 
конусовидна и правилна. Страничните клони са увиснали. Иглиците са тъмнозелени, 
къси и живеят до 7-8 години. Смърчът расте сравнително бавно, като 
продължителността на живота му е до 500 години. 
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Обикновена ела  (Abies alba) 
Обикновената ела е дърво високо до 65 м, младите клонки са овласени с ръждиви 
власинки, пъпките са насмолени, иглиците са дълги по 2-3 см, разположени двуредно и 
на върха заоблени или врязани. Шишарките са цилиндрични, дълги до 10-16 см и след 
узряване се разпадат. Дървото се среща в средния планински пояс до 1200-1400 м н.в. 
 
Обикновен явор (Acer pseudoplatanus) 
Широко разпространен повсеместно в страната като се среща единично или в малки 
групи в смесените широколистни гори до 1800 м н.в. Видът се среща в цяла Европа. 
Яворът е листопадно дърво, достигащо височина до 40 м и диаметър до 2,5 м. Короната 
е гъста, широка и обратнояйцевидна. Листата са едри, длановидно наделени на пет 
дяла. Цветовете са жълти, ароматни и са събрани в увиснали гроздовидни съцветия. 
Плодът е крилатка, чиито две крилца са разположени под остър ъгъл.  
 
Конски кестен (Aesculus hippocastanum) 
Естествено е разпространен единствено само на Балканския полуостров. В България 
има едно единствено естествено находище, което се намира в Преславския Балкан по 
течението на река Върбица. 
Конският кестен е широколистно дърво, достигащо до 30 м височина и диаметър до 2 
м. Короната е гъста и яйцевидна. Листата са длановидни, състоят се от 5 до 7 
яйцевидни листчета и могат да достигнат да 20 см дължина. Цветовете са едри, бели 
или розови, събрани в дълги изправени красиви съцветия.  Плодът е тъмнокафяв и 
лъскав. Използва се в медицината. 
 
Бяла бреза (Betula pendula) 
Брезата е широко разпространен вид на територията на нашата страна. Разпространена 
е в Средна Европа и Северна Азия. 
Брезата е широколистно листопадно дърво, достигащо до 25 м височина. Кората на 
стъблото е снежнобяла и се отделя във вид на тънки люспи. Листата са дълги до 7 см и 
са назъбени. Мъжките и женските цветове са събрани в самостоятелни съцветия. 
Мъжките се залагат през есента и са дълги до 10 см. Женските реси се появяват през 
пролетта, дълги са до 4 см и са разположени на дръжки. Плодът е дребно орехче, 
снабдено с две крилца, с чиято помощ плодът се разнася от вятъра. От кората на 
брезата се добива брезова смола и брезов камфор. Продължителността на живота на 
брезата е до 100 години. 
 
Обикновен бук (Fagus sylvatica) 
Обикновеният бук у нас е повсеместно разпространен в средните части на планините. 
Широко разпространен е в Средна и Северна Европа.  
Букът е широколистно листопадно дърво с височина до 35 м и диаметър до 1 м. 
Листата са яйцевидни, гладки, тъмнозелени, подредени в две редици. Преди опадане, 
през октомври добиват жълточервена окраска. Мъжките и женските цветове се 
разполагат в отделни съцветия. Появяват се в пазвите на листата едновременно с 
разлистването. Мъжките реси са топчести. Женските също са топчести, но са с по-къси 
дръжки. Плодът е орехче с три ръба, покрито с месеста бодлива обвивка. 
Продължителността на живота на бука е около 400 години. 
 
Бяла върба (Salix alba) 
Бялата върба е разпространена край реките и заблатените места в цялата страна. Среща 
се в Европа, Азия и Северозападна Африка. 
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Бялата върба е листопадно дърво, достигащо до височина 30 м и диаметър до 1,5 м. 
Листата са тесни, заострени и ситно назъбени по края, често и от двете страни са 
сребристо коприненовлакнести. Мъжките и женските цветове се разполагат в отделни 
съцветия. Върбата живее около 100 години. 

Офика (Sorbus aucuparia) 
Офиката е разпространена в Европа и Мала Азия. В България се среща единично в 
широколистни и иглолистни гори. 
Тя е малко дърво и достига до височина 16 м. Листата са нечифтоперести и са 
съставени от 9 до 17 листчета, назъбени по края. Цветовете са бели и са събрани в 
щитовидни съцветия. Плодовете са топчести, оранжевочервени и достигат до 1 см 
големина. Узряват през август и се задържат сравнително дълго време. 
 
Обикновен габър (Carpinus betulus) 
Габърът е разпространен в Средна и Южна Европа и Предна Азия. У нас той е един от 
най-широко разпространените видове. 
Обикновеният габър е дърво, достигащо до 25 м височина. Стъблото е ребристо и е 
покрито със сивопепелява кора. Листата са остро и двойно назъбени. Цветовете 
образуват самостоятелни мъжки и женски съцветия. Мъжките реси са цилиндрични и 
достигат до 6 см дължина. Женските съцветия са зеленикави и достигат дължина до 
15 см. Плодът е ръбесто орехче, разположено в основата на триделна люспа. Плодовете 
узряват през октомври. 
 
Зимен дъб (Quercus petraea) 
Зимният дъб е широко разпространен в планините у нас и достига до 1600 м н.в. Среща 
се в Европа и Мала Азия. 
Зимният дъб е широколистно листопадно дърво, достигащо до 30 м височина. Листата 
са равномерно и правилно нарязани по края, разположени на дълги дръжки. Плодът на 
дъба е жълъд, покрит с паничковидна купола с окосмени люспи. Продължителността на 
живота на вида е около 500 години. 
 
Конколорка, сребриста ела (Abies concolor)  
Родината на конколорката е Северна Америка. Разпространена е в Западната част на 
САЩ при надморска височина от 1000 до 2000 м. У нас се отглежда главно с 
декоративни цели. 
Конколорката е иглолистно дърво, достигащо височина до 70 м и диаметър 1,80 м. 
Короната е гъста и конусовидна. Иглиците са дълги до 7 см, дъговидно извити, 
сребристосини и при разтриване издават характерна приятна миризма. 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: м. Дендрариума, край горното езеро 

Интерпретаторът избира подходящо, широко място край горното езеро, привлича 
вниманието върху себе си, събира децата и се представя. 
 
Здравейте, деца! Казвам се ... и днес заедно ще си организираме една голяма забава. 
Ще се забавляваме тук, в Природен парк „ Витоша“. На това приятно и хубаво място, 
край двете езерца и многото дървета.  
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Знаете ли, че всъщност, тук е мястото с най-много различни дървесни видове в 
цялата планината? Тук, наоколо, можете да намерите повече от 140 различни видове 
дървета! Впечатляващо, нали? Огледайте се и лесно ще забележите, че има всякакви 
дървета – големи и малки, иглолистни и широколистни, ниски и високи… А защо това 
е така? Защо тук има такова многообразие? Сеща ли се някой? 
 
Интерпретаторът изслушва предположенията на децата. Насърчава ги да се опитат да 
отгатнат верния отговор и ако има познал, водачът го поощрява и разказва накратко за 
витошкия Дендрариум.  
Започва с произхода на името. Обяснява, че понятието „Дендрариум“ произхожда от 
гръцката дума „dеndron“, което означава дърво. След това пояснява, че дендрариумът 
представлява определена територия, върху която е засадена колекция от дървесни 
видове и която се отглежда на открито. Целта на дендрариумите обикновено е да  
демонстрират богатството и многообразието на дървесни и храстови видове. 
Водачът разказва, че изграждането на Дендрариума започва още през 1962 г. Тогава са 
изградени алейна мрежа, стопанска сграда, две изкуствени езерца и разсадник, който 
вече не съществува. На площ от 1400 дка могат да се видят както типични дървесни, 
храстови и тревни представители на българската флора, така и видове, внесени от 
далечни земи. 
Днес заедно ще опознаем някои от тези дървета, ще се научим да разпознаваме 
различните видове и за да е всичко наистина забавно, ви предлагам да го направим 
като състезание. Ще има много игри и ще направим истинска олимпиада. Само че 
нашата олимпиада няма да е нито зимна, нито лятна, а ще бъде олимпиада за 
дендролози. Я да видим сега, някой от вас може ли да се досети що е то дендролог? 
Вече знаем какво е денрариум. Дали ще се досетите какво е дендролог?  
Интерпретаторът изчаква и изслушва внимателно отговорите на децата. Ако няма верен 
отговор, разяснява че дендролог е човек, който се занимава с изучаване на дърветата. 
Разказва, че има и наука наречена дендрология, която се занимава с изучаване на 
дървесните видове.  
Но днес ние няма да навлизаме в дебрите на науката, а само ще се запознаем с някои 
видове дървета, които се срещат в ПП „ Витоша“ и ще се научим да разпознаваме 
най-често срещаните сред тях. Можете ли да ми кажете за имената на кои дървета 
сте чували? 
Водачът отново изслушва внимателно отговорите на децата, след което обобщава 
казаното от тях. За всеки от споменатите от децата видове дава кратки описания, като 
казва дали се среща на територията на ПП „Витоша“ и къде. Кое е типичното му 
местообитание, дали е сред широко разпространените дървета, или го има по-
ограничено. Ако децата проявяват интерес, може да им разкаже повече за някои от 
видовете. 
След това водачът преминава към разделянето на децата на отбори. Препоръчително е 
всеки отбор да се състои от четирима участници, но ако броят на децата не го 
позволява, може да има и отбори с един повече или по-малко участници. Отборите 
остават постоянни за цялото представяне, състезават се, печелят точки, които водачът 
старателно записва след всяка игра и в края на деня се обявява отборът победител. 
 
Хайде сега деца, нека всеки от вас си избере каквото си хареса от моята торба. Тя не 
е случайна, а торба, пълна с подаръци от дърветата. Хайде, без много да се 
замисляте,  мушнете ръка в торбата и изтеглете каквото си харесате. 
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Игра „Разделяне на отбори“  
Препоръчителен брой участници: 12-20 деца. 
Времетраене: 5-10 минути.  
Необходими материали: 1 платнена торба, 4 шишарки, 4 листа от един дървесен вид, 4 
парчета кора, 4 жълъда. Ако децата са повече от 16, интерпретаторът трябва да постави 
в торбата си повече предмети, свързани с дърветата, например още един вид плод 
(буков и дъбов жълъд, плодове от офика и др.), листа от различни видове дървета и 
други. Ако децата са нечетен брой, в торбата трябва да има същият брой предмети, като 
предметите от даден вид ще са с един повече, отколкото от останалите. 
Описание на играта: интерпретаторът поднася торбата към всяко дете и то си избира 
нещо от нея без да гледа вътре. След като всяко дете си е избрало по нещо, водачът ги 
пита дали знаят какво са си взели от торбата. Ако има нещо, което децата не 
разпознават, водачът им разяснява какво е то. След това моли децата, избрали еднакви 
предмети, да застанат едно до друго и им обяснява, че всъщност с избора си те са 
избрали и своя отбор, който няма да се промени през целия ден. 
 
Деца, сега вече отборите са формирани и можем да започнем нашата олимпиада. 
Готови ли сте за игри и приключения? Нека започнем с нещо по-лесно. Вече разбрах, че 
познавате  имената на дърветата, затова нека започнем с едно състезание, свързано 
именно с тях. 
 
Интерпретаторът представя на децата първата състезателна игра. 
 
Игра „Как се казват дърветата?“  
Препоръчителен брой участници: 12-20 деца. 
Времетраене: 10-12 минути.  
Необходими материали: разпечатани листа в игрословицата с имената на дърветата 
(приложение №1). Листата трябва да бъдат толкова, колкото са и участващите в играта 
отбори. Добре е интерпретаторът да има разпечатана една игрословица, в която 
имената на дървета са ясно обозначени с различен цвят или шрифт.  
Описание на играта: всеки отбор получава по един лист с разпечатаната игрословица и 
водачът им дава 5 минути, в които децата да открият колкото се може повече имена на 
различни дървета. За всяко открито име отборът получава по 3 точки. 
 
След края на играта водачът показва на децата игрословицата, в която имената на 
дървета са ясно обозначени с различен цвят или шрифт, за да могат да видят всички, 
включените в играта видове.  
Интерпретаторът продължава своята беседа с представяне на някои от най-популярните 
и често срещани дървесни видове в България и ПП „Витоша“, които са и част от 
игрословицата. 
 
Нека да видим сега знаем ли кое дърво зад кое име се крие? 
 
Водачът представя основните дървесни видове с помощта на ламинирани картинки и 
полеви определител „Дърветата и храстите на ПП Витоша“. Показва на децата 
ламинирата картинка за всеки вид и описва съвсем накратко биологията и екологията 
на вида като подчертава типа и формата на листата. Ако интерпретаторът счита, че е 
по-удобно, може да събере децата край някоя от масите в близост до горното езеро, 
така че те да могат да използват масата, за да поставят картинките.  
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А сега деца, дойде време за второто състезание от нашата олимпиада, нали днес сме 
олимпийци-дендролози, така че нека пак да се състезаваме! 
 
Игра „Да открием дърветата“  
Препоръчителен брой участници: 12-20 деца. 
Времетраене: 20-30 минути.  
Необходими материали: по 1 определител „Дърветата и храстите на ПП „Витоша“ за 
всеки отбор. Листчета със списък на дървесни видове за всеки отбор (приложение №2) 
Описание на играта: водачът раздава на всеки отбор по 1 определител „Дърветата и 
храстите на ПП „Витоша“ и списък с дървесните видове, от които децата трябва да 
намерят листа. След това дава на децата 10 минути да съберат листа от определените за 
всеки отбор 4 броя дървесни видове. Когато събирането на листата завърши, водачът 
дава на децата още 5 минути, за да се подготвят с помощта на определителите за 
представяне на листата. Всеки отбор представя своите листа пред останалите деца като 
съобщава от какъв вид дърво са те, как изглеждат, кои са основните характеристики, по 
които са ги разпознали. За всеки правилно познат дървесен вид съответният отбор 
получава по 5 точки. 
 
След края на играта интерпретаторът насърчава децата, хвали ли ги за доброто 
справяне с нелеката задача и обобщава, че повечето дървета могат да се различат по 
формата, размерите и оцветяването на листата си, но това далеч не е единственият 
признак, по който различаваме дърветата. 
Деца, сещате ли се по какво друго можем да различим дърветата едно от друго? След 
като изчака отговорите на децата, водачът ги коментира. Отбелязва кои са верни и кои 
не. Точно така, дървета се различават и по своята кора. 
Интерпретаторът запознава децата с дървените трупчета, които носи със себе си (на не 
по-малко от 4 различни дървесни вида). Препоръчително е да се използват някои от 
следните видове: бреза, бук, дъб, бяла върба, леска, липа, смърч, бяла бор, габър). 
Показва основните разлики в кората, оставя на децата време да ги разгледат. Ако 
децата проявяват интерес, водачът може да ги заведе до някое от дърветата наблизо, за 
да сравнят кората на дървеното трупче с тази на реалното дърво. 
 
Деца, разгледайте ги, вижте колко са различни корите на различните дървета. Някои 
от тях можете да познаете дори и само с пипане. Не е нужно даже да ги виждате, 
нали? 
Нека сега с тези дървесни трупчета да проведем следващата си игра. Някои от 
отборите имат да наваксват с точките и това е подходящият момент! 
 
Игра „Познай кората на дървото“  
Препоръчителен брой участници: 12-20 деца. 
Времетраене: 10-15 минути. 
Необходими материали: не по-малко от 4 дървесни трупчета с кора от някои от 
следните дървесни видове: бреза, бук, дъб, бяла върба, леска, липа, смърч, бяла бор, 
габър. Не по-малко от 4 превръзки за очи. 
Описание на играта: децата отново се състезават във вече определените отбори. Всеки 
отбор се състои от по четирима участници. Водачът завързва очите на децата, 
участващи в играта. Всяко дете получава по едно дървесно трупче и без да го вижда, 
само с опипване се опитва да познае на кой дървесен вид принадлежи. За всеки верен 
отговор се присъждат по 5 точки. След като участниците от първия отбор свършат с 
разпознаването, участниците от втория отбор правят същото и т.н. 
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Браво, отлично се справихте и с тази доста трудна задача. Малко по малко се 
превръщате в истински дендролози! 
След края на играта, с помощта на ламинираните картинки и определителя „Дърветата 
и храстите на ПП „Витоша“, интерпретаторът разказва на децата за плодовете и 
семената на различните видове дървета.  
Деца, знаете ли, че не всяко дърво има плодове, но всяко си има семена, чрез които 
дърветата се размножават. 
Интерпретаторът разказва за различите типове семена при дърветата и за това къде и 
как са разположени те. Обяснява какво са шишарките при иглолистните. След което 
показва семената на някои от най-широко разпространените видове в България и ПП 
„Витоша“. Препоръчително е водачът предварително да е подготвил семена от някои от 
тези видове, да ги е поставил в прозрачни съдове, за да могат децата да ги разгледат. 
Като приключи с тази част от беседа си, интерпретаторът обявява следващата игра. 
 
Игра „Семена/плодове“  
Препоръчителен брой участници: 12-20 деца. 
Времетраене: 15-20 минути. 
Необходими материали: няма. 
Описание на играта: всеки отбор получава задача да събере и донесе семена/плодове 
от 5 различни дървесни вида: смърч, дъб, бук, леска и бреза. Децата имат 10 минути за 
събиране на семената/плодовете. За правилно събраните семена/плодове от всеки вид 
отборът получава 5 точки. Отборът (ако има такъв), който успее пръв да събере всички 
видове семена/плодове, получава допълнителни 5 точки.  
 
След края на играта водачът вписва в таблицата резултатите на всеки отбор и 
продължава беседата, разяснявайки на децата каква е екологичната роля на дърветата в 
природата.  
Разказва, че ние, хората, извличаме различни ресурси от дърветата – дървен материал, 
храна (плодове и ядки), други продукти (смола, корк, танини и др.). Интерпретаторът 
подчертава, че дърветата и горите имат съществена роля за поддържане на екологичния 
баланс на планетата и че без тях животът на земята изобщо не би бил такъв, какъвто го 
познаваме.  
 
Знаете ли, че дървета изпълняват редица функции, за които рядко се замисляме. Ако 
ги нямаше дървета, на много места не би съществувала и почва, което би направило 
живота ни много по-труден. Дърветата играят важна роля в сложния процес на 
образуване на почвата. Те са и сред пазителите на почвата. Там, където има 
дървета, няма ерозия. Ако се наложи, интерпретаторът може да обясни на децата що е 
ерозия. 
Нали всички сме наясно че дървета и горите ни осигуряват и чистия въздух, който 
дишаме? Нали знаете, че дървета поглъщат въглероден диоксид и освобождават 
кислород, без който ние, хората и повечето живи организми не можем да 
съществуваме? 
 
Водачът добавя, че дърветата изпълняват и редица други полезни функции: естетични, 
рекреационни, водоохранни и други. 
 
Сега искам да си поговорим за това как дървета осигуряват място за живот за много 
други организми, за различни растения и животни, които живеят в горите. Там, 
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където има дървета, условията на средата се променят, тъй като те защитават 
другите организми от неблагоприятните метеорологични условия – намаляват 
влиянието на силните валежи и големите температурни амплитуди, подобряват 
задържането на вода в екосистемите, осигуряват сянка и заслон, увеличават 
почвената покривка и нейното плодородие и т.н. Дървета са източник и на храна за 
редица животни. Те осигуряват плодове, листа, цветен прашец, пъпки, дървесина, 
които се използват от много различни организми. Дървета са и място за отглеждане 
на малките на някои горски обитатели. Те осигуряват и подслон при неблагоприятни 
климатични условия. 
 
Водачът продължава своето представяне като преминава към следващата игра. 
 
Хайде сега да изиграем още една игра, която ще е последен шанс за промяна в  
класирането, за събиране на още точки и за излъчване на отбор-победител в нашата 
олимпиада за дендролози. В тази игра от вас ще се иска да изброите колкото се може 
повече различни организми, които зависят от дървета и които ги използват за 
подслон или храна. 
 
Игра „Дървото като дом и място за живот“  
Препоръчителен брой участници: 12 -20 деца. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали: по 1 лист формат А4 за всеки отбор, химикалки и подложки за 
писане. 
Описание на играта: всеки отбор има 5 минути да напише на лист хартия колкото се 
може повече животни и растения, които живеят, хранят се или зависят по друг начин от 
дърветата. След като времето изтече, всеки отбор представя своите отговори, като 
обяснява защо конкретният вид растение или животно зависи от дървото. За всеки 
правилен отговор съответният отбор получава по 3 точки. Сред правилните отговори 
могат да бъдат: различни видове птици, сънливци, катерица, прилепи, дървесна жаба, 
змии, някои пеперуди, насекоми, хранещи се с дървесина, оси и пчели, мравки, 
дърворазрушаващи гъби, растения-паразити (бял, черен имел и други), растения, които 
използват дървото за механична опора (бръшлян, лиани и други). След края на играта 
водачът нанася точките на всеки отбор в таблицата с резултатите и пресмята финалния 
резултат. Обявява победителите. Може предварително да подготви стълбичка за 
награждаване и самото награждаване да се състои там. Могат и предварително да се 
подготвят дървени медали с надпис „Експерт-дендролог“ или подобни. 
Докато вниманието на децата е все още насочено към интерпретатора, той може преди 
раздаването на наградите да обобщи случилото се през деня и да направи заключението 
на своето представяне. 
 
Хей, деца, сега вече мога да ви обявя за истински дендролози. Браво на вас! Отлично се 
представихте във всички игри. Освен полезно, беше и забавно, нали? 
Понаучихме и доста неща! Кое беше най-интересното, което научихте? 
Интерпретаторът слуша внимателно отговорите на децата и заедно ги коментират.  
А кое беше най-важното за дърветата, което научихте? 
След като отново изслушва отговорите на децата, водачът прави обобщение и завършва 
своето представяне. Припомня колко разнообразни са дървета, колко много различни 
видове има и подчертава изключително важната им роля в природата. 
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Деца, сега вече всички знаем – без дърветата нашият свят не би бил такъв какъвто го 
познаваме! 
 

Подходящи думи и изрази 

Дървета, ресурси, разпознаване, листа, семена, видове, дендрариум.  

Допълнителни препоръки 

Добре е участниците в отборите да бъдат наградени със значки, картички, стикери и 
дипляни, а всички членовете на отбора-победител да получат определители „Дърветата 
и храстите на ПП „Витоша“. 
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Приложение №1 

 

Имена на дървета за играта „Как се казват дърветата?“  

 

Г Р Ж К Е С Т Е Н Ю Х Л У Р Г 

А Ш Ч М Л С Ж Т Г Й Ч Ф Я Д Й 

Б Г Д Я К Е Ъ Ж Ц Ч Т В Х Н Л 

Ъ Ш З Ъ Щ К Л Л Т Х О Р А И Й 

Р Я В О Б В Т А П Р И М П Е П 

И В Ъ Ф Е У К Т Х Ш К А Ц Ч П 

Г Ъ И О Т Д О Л М Б Н О А И О 

У Р С Щ И Р Н Е О Е Ю Щ Л Н О 

Т Б Т Ю Г Я С Р Г С П Я У А С 

И А И З У Н К Ц А М С Г К Р В 

Е Х Г Ц И М И Н Ч Е Ч Й А И О 

А П Н Д Р Я Н Е Н Й Щ Л И П А 

Л В Щ И Р Ъ О И Я Г Е Ф А Й Т 

К Б У К О Ф С М Ъ Р Ч Д Т Ж У 

О Ч А М Г Й И У Ц Ф Й М Л А З 

Б Д Т Л Е С К А Л У Р О Ъ Ц Ж 

О О М Ю Л А Е П О Б Р Е З А К 

Р Г И О Ф И К А Х Ю Ж А Ч О Н 
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Г Р Ж К Е С Т Е Н Ю Х Л У Р Г 

А Ш Ч М Л С Ж Т Г Й Ч Ф Я Д Й 

Б Г Д Я К Е Ъ Ж Ц Ч Т В Х Н Л 

Ъ Ш З Ъ Щ К Л Л Т Х О Р А И Й 

Р Я В О Б В Т А П Р И М П Е П 

И В Ъ Ф Е У К Т Х Ш К А Ц Ч П 

Г Ъ И О Т Д О Л М Б Н О А И О 

У Р С Щ И Р Н Е О Е Ю Щ Л Н О 

Т Б Т Ю Г Я С Р Г С П Я У А С 

И А И З У Н К Ц А М С Г К Р В 

Е Х Г Ц И М И Н Ч Е Ч Й А И О 

А П Н Д Р Я Н Е Н Й Щ Л И П А 

Л В Щ И Р Ъ О И Я Г Е Ф А Й Т 

К Б У К О Ф С М Ъ Р Ч Д Т Ж У 

О Ч А М Г Й И У Ц Ф Й М Л А З 

Б Д Т Л Е С К А Л У Р О Ъ Ц Ж 

О О М Ю Л А Е П О Б Р Е З А К 

Р Г И О Ф И К А Х Ю Ж А Ч О Н 
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Приложение №2 
 

 

 

 

Отбор 1 
 

1. Бук 
2. Липа 
3. Леска  
4. Смърч 

 
Отбор 2 

 
1. Дъб 
2. Явор 
3. Офика  
4. Обикновена ела 

   

Отбор 3 
 

1. Планински ясен  
2. Дрян  
3. Конски кестен  
4. Конколорка  

 
Отбор 4 

 
1. Бреза 
2. Бяла върба 
3. Габър  
4. Алпийски кедър  
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Тема: Ще оцелея ли? 

  
 

Целева група Деца на възраст от 11 до 15 години. 
 

 

Основно послание Да помогнем на редките и защитени растения на Витоша да 
оцелеят. 

Място на провеждане м. Дендрариума. 
 

Препоръчително 
време за провеждане 

30 май – 15 септември.  

Продължителност 3 часа. 

Методи Беседа по маршрут, игри, визуализация, ролева игра. 

Необходими 
материали  

2-10 бр. бели картони; 2-10 бр. пликове с части от 4-те 
растителни вида (планински крем, жълта тинтява, златиста 
кандилка, обикновен тис); 2-10 бр. сухи лепила; лист с 
описание на 4-те растителни вида (приложение №1); четири 
сценария (приложение №2); 3 буркана с надписи „Корени от 
жълта тинтява”, „Стръкове от жълта тинтява”, „ Билки”; детски 
микрофон; картонена корона и лента с надпис „Мистър 
Витошки красавец”; ламинирана снимка/рисунка на тис, 
формат А4; 8-20 бр. бели листа за записки; лека топка; 2-4 
бр.работни листа за играта „Открий какъв съм” (приложение 
№3). 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

 
Обликът на естествената растителност на Витоша се е формирал след последното 
заледяване (преди повече от 10 000 години). Проведените палеоботанични  изследвания 
показват, че в следледниковия период флората на Витоша не е претърпяла съществени 
промени. Променяло се е главно количественото съотношението между видовете. Това 
показва, че настъпилите промени се дължат основно на човешката дейност. Напълно 
унищожен е субалпийският пояс на клека, а вторичните съобщества на сибирската 
хвойна завземат все нови и нови територии. Естественият характер на елементите на 
флората и растителността е запазен в значителна степен във високопланинската 
безлесна зона и в двата резервата. Но високопланинската зона е подложена на бързо 
протичащи промени в резултат на липсата на паша, ксерофитизация на района и др.  
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Планински крем (Lilium jankae), сем. Кремови (Liliaceae) 
Други названия на вида: самодивско лале, янкиев крем, жълт планински крем. 
Описание: многогодишно тревисто растение. Стъблото е изправено, високо до 1 м, 
облистено с многобройни последователни листа. В горната си част често е разклонено 
и завършва с няколко цвята. Листата са ланцетни, дълги до 10 см. Цветовете са едри, 
много красиви, с удължено елипсовидни, извити назад яркожълти венчелистчета, 
отвътре напръскани с кафяви петънца. Керемиденочервените прашници са увиснали на 
дълги дръжки, а между тях се подава триделно оранжево близалце. Цъфти през юни-
юли, има силна и неприятна миризма, с която привлича опрашителите си.Плодовете 
саот типа „кутийка”. Размножаването е главно със семена.  
Общо разпространение: общото му разпространение е ограничено в границите на 
Балканския полуостров. 
Разпространение в България: Витоша, Централен Балкан, Рила и Пирин. 
Разпространение на Витоша:среща се по тревисти места в субалпийската зона.  
Природозащитно значение: балкански ендемит.Защитен вид, включен в Приложение 
№3 на Закона за биологичното разнообразие.  
Състояние и проблеми: негативните фактори от естествен характер включват:  
промените в климата (глобалното затопляне се отразява крайно неблагоприятно върху 
растенията от субалпийската зона); сукцесия на хвойната (тази тенденция се отразява 
неблагоприятно на тревните екосистеми над горната граница на гората). Негативните 
фактори от антропогенен  характер са: събиране на букети (красотата на планинския 
крем го превръща в жертва на туристи, които, в опитите си да го откъснат, поради 
жилавото му стъбло, го изтръгват до самата луковица и го обичат на гибел);  
предизвикани от човека пожари; пашата на животни. 
Предприети мерки за опазване на вида в Природен парк „Витоша“ : в Плана за 
управление на Природен парк „Витоша“ са установени приоритети с планирани 
дейности, свързани с опазването, поддържането и възстановяването на биологичното и 
ландшафтно разнообразие. Вземат се мерки за контролиране и насочване на 
туристическия поток, реализират се образователни дейности, провеждат се 
информационни кампании и др. 
 
Жълта тинтява (Gentiana lutea), сем. Тинтявови (Gentianaceae) 
Други названия на вида: горчивка, сечено биле, горчив корен, жълта линцура. 
Описание: многогодишно тревисто растение, с дебело вертикално коренище. Стъблото 
е високо 50-80 cм, единични или по няколко, неразклонени, прави и гладки. 
Приосновните листа дълги 12-20 cм, широки 5-10 cм, с 4-5 жилки, стъбловите по- 
дребни, с 3 жилки. Цветове (съцветия):  цветовете са много, прешленесто разположени 
в пазвите на горните двойки листа или връхни. Чашката 2 пъти по-къса от венчето, 
слабо издута, ципеста. Венчето дълго 16–25 мм, жълто, без петна, 5–7-делно, 
свободните дялове линейни, много по-дълги от венечната тръбица. Тичинките са пет. 
Периодът на цъфтеж е юли-август. Плодовете са многосеменна продълговата кутийка. 
Размножава се със семена.  
Местообитания и популации: расте по каменисти склонове или горски поляни, 
разположени близо до горната граница на гората, върху силикатна или варовикова 
скална основа. Почвите най-често са планинско-ливадни или тъмноцветни планинско-
горски, мощни и с различна степен на овлажняване. Наклонът на терените варира от 
почти равен до 45º. По-голяма част от местообитанията на вида са открити, светли, най-
често с южно изложение. 
Общо разпространение: Централна и Югоизточна Европа, Пиренейски полуостров, 
о. Корсика и Сардиния, Балкански полуостров. Видът достига Мала Азия и Индия. 
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Разпространение в България: Стара планина, Витошки район, Пирин, Рила, Родопите; 
между 1600 и 2150 м н.в. 
Природозащитно значение: защитен вид съгласно Закона за биологичното 
разнообразие, включен в Червената книга на България с категория „застрашен”.  
Специфични особености: жълтата тинтява е най-горчивото растение от 
употребяваните в научната медицина апетитовъзбуждащи билки. Тя тонизира цялата 
храносмилателна система – засилва отделянето на слюнка, стомашен сок, жлъчка и 
други храносмилателни сокове и подобрява храносмилането.  
Състояние и проблеми: находищата на жълтата тинтява са обеднели, затова този вид е 
поставен под закрила. Брането в естествените й находища е забранено. Негативни 
фактори от естествен характер: ограниченото разпространение и лошото 
възобновяване; високата смъртност на младите индивиди и ниският темп на нарастване 
(семеначетата цъфтят на осмата година от поникването) допълнително се отразяват 
неблагоприятно върху състоянието на популациите и водят до тяхното намаляване и 
изчезване. Негативни фактори от антропогенен  характер: събиране за лекарство, като 
за целта се изваждат целите растения с корените; строителство на пътища; 
активизиране на планинския туризъм; пожари. Дирекцията на парка е предприела 
действия по разширяване на находищата и чрез производство на нови индивиди и 
засаждането им в подходящи местообитания. 
Лечебни свойства и употребяема част: за лечебни цели се използват корените, които 
съдържат горчиви и дъбилни вещества, пектин, захари, нишесте и някои алкалоиди. 
Растението притежава забележителни количества горчиви вещества, които са 
концентрирани най-вече в корените му. Тези вещества се използват широко за 
производство на тонизиращи напитки и препарати. 
Жълтата тинтява е една от билките, които се култивират в много ограничено 
количество, въпреки че нейните корени имат много широко приложение в медицината, 
ветеринарната медицина, хранителната индустрия и др. Като се има предвид от една 
страна, че брането на жълтата тинтява от естествените и находища е забранено, а от 
друга страна, че тя е много ценна билка и търсенето й е голямо, нейното културно 
отглеждане е препоръчително. Това се отнася най-вече за култивиране в землищата на 
планинските и полупланински селища с надморска височина над 1000 м. Това растение 
се култивира успешно в Германия, Швейцария, Франция и Испания. 
 
Златиста кандилка (Aquilegia aurea), сем. Лютикови (Ranunculaceae) 
Описание: многогодишно тревисто растение. Стъблото е високо 10-100 см, голо, 
изправено, с 2-3 листа в горната си част, с 2-4 цвята на върха си. Приосновните листа са 
два пъти триделни, отгоре зелени, отдолу синкави. Цветовете са бледожълти и 
увиснали. Околоцветните листчета са подредени в два кръга по 5. Външният е съставен 
от овалноланцетни, разперени встрани листчета със заоблен връх, а тези от вътрешния 
кръг са с широка пластинка, удължена във фуниевидна шпора, в която се отделя нектар. 
Тичинките многобройни. Плодниците 5-10. Цъфти през юни-юли. Плодните кутийки са 
с много семена. Плодът е многосеменна продълговата кутийка.  
Местообитания и популации: по стръмни скални поляни, между хвойновите храсти, 
около горната граница на гората. 
Общо разпространение: златистата кандилка е балкански ендемит – расте единствено 
в следните държави от Балканския полуостров: България, Албания, Македония, бивша 
Югославия. 
Разпространение в България: установен е в следните флористични райони – Витошки 
район, Пирин, Рила и Западни Родопи.  
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Природозащитно значение: балкански ендемит, защитен вид съгласно Закона за 
биологичното разнообразие.  
Състояние и проблеми: златистата кандилка е от растенията с декоративни качества, 
които най-често стават обект на посегателство от страна на туристите. Негативен 
фактор от естествен характер е сукцесията на хвойната. А отрицателни антропогенни 
въздействия са: събиране за декоративни цели; строителство на пътища;  активизиране 
на планинския туризъм; пожари. 
 
Обикновен тис (Taxus baccata), сем. Тисови (Taxaceae) 
Други названия на вида: отровачка. 
Описание:вечнозелено, бавнорастящо дърво, достигащо височина до 30 м и диаметър 1 
м. Кората е тънка, червенокафява, отначало е гладка, а после се отделя на люспи. 
Листата са игловидни, продълговати, плоски, меки, с дължина 3,5 см. Разположени са 
симетрично от двете страни на клонките. Цветовете са разположени двудомно. 
Мъжките – дребни сферични, разположени в пазвите на листата, женските с по една 
семепъпка, обвита в зелени защитни люспи. Семената са обвити в червено чашковидно, 
месесто образувание, наречено арилус.  
Местообитания и популации: расте по сенчести, влажни места, покрай потоци, върху 
кафяви горски почви, участва в състава на широколистни и смесени иглолистно-
широколистни гори, единично или на групи.  
Общо разпространение: почти в цяла Европа и в планините на Средиземноморска 
област, Югозападна и Централна Азия (Кавказ, Мала Азия), Северна Африка. 
Разпространение в България: Предбалкан (Природен парк „Врачански Балкан“ – между 
Враца и водопад Скакля, м. Метковски дол и вр. Светогорски камък; Велико Търново), 
Стара планина (Западна, Средна – Троянски и Габровски Балкан, под вр. Марагидик), 
Витошки район (Боянски водопад), Славянка (Парилски дол), Пирин (под х. „Яворов“), 
Рила (м. Кирилова поляна, долината на р. Бели Искър, р. Бистрица и Урдина река), 
Родопи (м. Червената стена, над с. Орешари, Мъгленишки рид, Баташко дефиле, 
Сестримо), Странджа (резерват „Тисовица“, защитена местност Марина река); между 
150-1700 м н. в. 
Разпространение на Витоша: естественото находище в района на Боянския водопад 
до скоро се считаше за най-голямото в страната (по последни проучвания с по-голяма 
площ е находището в Централен Балкан). 
Природозащитно значение: терциерен реликт. Видът е защитен, вклюен в 
Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Лечебно растение, под 
закрилата на Закона за лечебните растения. 
Значение:хабитусът на тиса е интересен и наред с бавния му растеж, това го прави 
ценен за декоративни цели. Дървесината му е плътна, без смолести канали и с 
характерно жълточервено оцветяване. Ценен за изработване на предмети за бита. 
Листата и младите клонки се използват в народната медицина при нервни и сърдечни 
заболявания и при простуда, а от съдържащите се в тъканите отровни вещества се 
разработват противотуморни лекарствени препарати. 
Любопитно: видът е силно отровен, единствената част от растението, която не е 
отровна е месестата обвивка на семената (арилуса). Тисът е терциерен реликт, оцелял е 
от минали геологични епохи. 
Състояние и проблеми: в границите на Природен парк „Витоша” има едно единствено 
находище на тис, което е остатък от по-обширна формация. През годините тази 
формация е била  постепенно унищожена от човека. Находището на вида се намира на 
около 800 м от Боянския водопад, там където Петровичка река пресича алеята от кв. 
Бояна за х. „Есперанто”. Насаждението е с издънков произход и индивидите са 
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мозаечно разпръснати на площ от около 30 дка. Популацията е заела нелесопригодна 
площ с наклон около 25о, със северно изложение и се намира на надморска височина 
1200 м. Предполагемата възраст на насаждението е около 70 години. Средната 
височина на тиса е около 5 метра, а пълнотата му е сравнително ниска. Състоянието на 
индивидите е изключително лошо. На много места се виждат изгнили тисови дървета. 
Клони и върхове на тисови стъбла се секат и до днес, като някои от най-старите тисови 
дървета са съвсем обезобразени. Сега в това единствено находище се наброяват 109 
тисови дървета, като 90 от тях са силно увредени. 
Предприети мерки за опазване на вида в ПП „Витоша”: поради слабото естествено 
възобновяване се вземат мерки за съхраняване на популацията на тиса – извършени са 
дейности за разширяване и създаване на нови находища на вида. Като подлесен 
елемент тисът е силно сенкоиздържлив и пониците му се нуждаят от засенчване и 
висока влажност. Затова, избраните за разселване места, са максимално близо до 
условията на месторастене на естественото майчино находище. 
Мерки за опазване на видове с консервационна стойност в Природен парк 
„Витоша“  
Осъществява се мониторинг на: състоянието на приоритетни типове природни 
хабитати, растителни и животински съобщества, популации на защитените, редките, 
застрашените и ендемичните представители на флората и фауната и туризма в 
границите на парка; въздействието на различните видове природни и антропогенни 
фактори върху биоразнообразието. 
Осъществява се контрол върху: спазването на режимите и ограниченията в парка, 
произтичащи от нормативните документи и плана за управление; устойчивото ползване 
на природните ресурси съгласно съответните устройствени планове и проекти; 
туристическите дейности в границите на парка. 
 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: м. Дендрариума, край горното езеро 

В началото на маршрута водачът се представя на групата. 
Здравейте! Аз съм ... и днес ще бъда ваш водач. Пригответе се да се видите цветната 
магия на Природен парк „ Витоша“. Ще ви покажа едни от най-красивите и в същото 
време най-уязвими растения. Сред видовете, които ще открием, има такива, които са 
били тук още преди повече от 10 000 години. Някои от тях се срещат само на 
Балканския полуостров, други притежават ценни декоративни качества или са 
широко използвани във фармацията, народната медицина, хранително-вкусовата 
промишленост. За съжаление, общото за всички тях е заплахата от изчезване. Какво 
се случва със зеленото богатство в планината и какво можем да направим или вече 
правим за опазването на растенията на Природен парк „ Витоша“, предстои да 
видим. Но нека най-напред разберем кои ще бъдат „ избраниците на народа“, тези 
които ще говорят от името на всички растения, над които тегнат страшни заплахи. 
 
Игра „Посрещаме по външността”  
Препоръчителен брой участници: 6-20 деца. 
Времетраене: 15-20 минути.  
Необходими материали: 2-10 бели картони, 2-10 пликове с части от 4-те растителни 
вида; 2-10 сухи лепила; 2-4 работни листа с описания на 4-те растителни вида 
(приложение №1), 2-4 маркера. 
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Описание на играта: групата се разделя на 2-4 отбора.Водачът раздава на всеки отбор 
по един бял картон, плик с части от растения (жълта тинтява, планински крем, златиста 
кандилка, обикновен тис – снимка/рисунка формат А4, оформена като пъзел), лепило и 
лист с информация за съответните видове. Децата трябва да сглобят и залепят  пъзелите  
на 4-те растителни вида върху картона. След това да се запознаят с информацията за 
различните видове и да напишат името под сглобения пъзел. Победител е отборът, 
който пръв правилно е залепил растенията и е написал техните верни имена. 
 
Добре, видяхте как изглеждат растенията, с които ще ви запозная днес. Познавахте 
ли някои от тях преди? Какво знаете за тях? Водачът изслушва отговорите и 
обобщава информацията. Може да се оглеждате за тях докато вървим към следваща 
ни спирка, където с помощта на артистите от горския театър ще научим много 
интересни неща за техния живот и изпитанията пред които са поставени. 
 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на 2 минути от Стартовата точка, м. Дендрариума, край долното 
езеро 

Водачът оставя няколко минути на децата да отдъхнат. След това събира групата и 
продължава с беседата, като дава инструкции за следващата игра.  
 
Игра „Горски театър”  
Препоръчителен брой участници: 8-20 деца. 
Времетраене: 90-120 минути.  
Необходими материали: 4 бр. сценарии (приложение №2); 3 буркана с надписи 
„Корени от жълта тинтява”, „Стръкове от жълта тинтява”, „ Билки”; детски микрофон; 
картонена корона и лента с надпис „Мистър Витошки красавец”, определител – за 
представяне на тиса; 8-20 бели листа за записки. 
Описание на играта: участниците се разделят на 4 отбора. Водачът дава на всеки отбор 
по един сценарий (по един от описаните в приложение №2), който трябва да изиграят 
пред останалите участници (имат 10-15 минути за подготовка). Децата могат да 
развихрят въображението си и да използват и други помощни материали, освен тези 
които им е дал водача. Другите отбори трябва да слушат внимателно и да записват 
информацията, която се дава за съответните видове чрез сценката. След края на всяка 
сценка, водачът приканва отборите да прочетат какво са записали за конкретния вид. 
Победител е отборът, които е успял да извлече най-пълна информация за вида. Ако е 
необходимо, водачът допълва и прави обобщение, след което започва представянето на 
следващия отбор по същия начин, докато се разиграят и четирите сценария. По 
преценка водачът може да организира гласуване и определяне победител за театрални 
умения.  
Деца, справихте се чудесно! Вие сте родени актьори и телевизионни звезди. Кажете 
как се чувствахте?... Водачът насочва дискусията към личните преживявания на 
децата.  
Водачът използва следващата кратка игра, за да направи общото заключение за 
заплахите за растенията.  
 
Игра „Открий какъв съм”  
Препоръчителен брой участници: 6-20 деца. 
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Времетраене: 5 минути.  
Необходими материали: 2-4 работни листа за играта „Открий какъв съм”  (приложение 
№3). 
Описание на играта: участниците се разделят на 2-4 отбора. Водачът раздава на всеки 
отбор по 1 лист, на които има две колони. В едната колона са изброени растителните 
видове, а в другата – ключови думи за тях. Всеки отбор трябва да свърже чрез стрелка 
растението с ключовата дума за съответния вид. Отборът, който пръв правилно е 
свързал думите е победител. 
 
Този Горски театър ни показа, че заплахите за витошката флора са много и най-
различни. Понякога, дори приятна дейност като бране на букет или правене на венец в 
дивата природа, може да бъде заплаха за някои редки и красиви растения. Така в 
началото на миналия век символът на планинарите, еделвайсът,едва е оцелял в дивата 
природа на България. Сред красавците, които са под заплаха на Витоша са видове 
като витошкото лале, златистата кандилка, планинският крем, орхидеите. 
Видовете, които се срещат на много малко места в света също са много уязвими и 
могат лесно да бъдат унищожени. Представете си например златистата кандилка. 
Тя расте само на Балканския полуостров и никъде другаде в света. В нашата страна, 
освен на Витоша, расте още само в 3 планини. Ако някой разпространи мълвата, че 
корените на  това цвете лекуват някаква страшна болест, тогава хората масово ще 
тръгнат да го търсят и берат и е, много вероятно то да изчезне. Подобно е 
положението и с видовете, които са оцелели от отминали геоложки времена. Те 
обикновено се срещат на много малко места и са редки. Растенията, които ползваме 
като билки, също могат да бъдат под заплаха, особено ако ги изкореняваме, или берем 
недобросъвестно. Но най-страшните заплахи са тези, при които променяме 
местообитанията на видовете – например, ако изсечем една гора, горските 
обитатели ще изчезнат. Добре е да помним, че когато сме в защитена територия и 
изобщо сред дивата природа трябва да бъдем отговорни! Защото съдбата на някой 
ценен вид може да бъде в нашите ръце! Хайде сега, нека продължаваме.  

Спирка 2: на 5 минути от Спирка 1, в гората край детската площадка под 
долното езеро 

На тази спирка водачът насочва вниманието на децата към начините за опазване на 
някои видове като ползва играта „Ще оцелея ли?“.  
 
Игра „Ще оцелея ли?”  
Препоръчителен брой участници: 6-21 деца. 
Времетраене: 10-15минути.  
Необходими материали: лека топка. 
Описание на играта: участниците се разделят на 2 групи, които застават една срещу 
друга на разстояние 4-5 м. Едно дете остава в средата между двете групи. Водачът дава 
топка и обяснява на участниците, че топката трябва да се прехвърля от едната към 
другата група, като стремежът е да се уцели детето в средата. А то трябва да избягва 
ударите. Ако бъде уцелено, при него в средата влиза друго дете от някоя от групите и 
започва да се пази от ударите по същия начин. Когато и вторият играч бъде уцелен, при 
тях влиза друго дете от другата група. И така, при всеки удар броят на участниците в 
средата се увеличава. Водачът преценява до кога да продължи играта (зависи от броя на 
участниците). Играта би могла да продължи до момента, в който всички участници са в 
средата (ако броят на децата е по-малък). 
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След като играта приключи водачът пита участника, който пръв е бил в средата, как се 
е чувствал в началото, кога му е било по-трудно и как са се променяли нещата след 
влизането на нови и нови играчи. Прави сравнение и насочва темата към заплахите за 
растителните видове и възможностите за тяхното опазване. И прави обобщение по 
темата.  
 
По същия начин, както в играта, и оцеляването на видовете е по-трудно, когато са 
малко на брой. Колкото по-многочислени са, толкова е по-голям шансът им за 
оцеляване. Затова служителите на Парка следят състоянието на определени редки 
растения в планината и ако преценят, като истински горски доктори, се притичват 
на помощ. Какво могат да направят според вас?  
Водачът допълва отговорите на децата. Казва, че има създадени специални закони и 
има видове, които са защитени. Това означава, че никой не може да ги къса. 
Служителите на Парка поставят специални табели, пишат дипляни и стикери (показва 
такива), за да могат посетителите да научат за проблемите на редките растения. Ако е 
необходимо,  провеждат и специални дейности – събират семена, произвеждат фиданки 
или посадъчен материал и ги засаждат обратно в природата. Споменава за проекта за 
възстановяването на тиса.  
 
Днешната ни разходка беше много забавна, научихте и толкова много неща за 
растителния свят на Витоша. Видяхте едни от емблематичните за планината 
видове и разбрахте за проблемите, пред които са изправени беззащитните създания 
на дивата природа. Вашата задача занапред е много отговорна. Вие трябва да 
направите всичко по силите си, за да не допуснем безценните витошки растения да 
бъдат унищожени. Нека се любуваме на цветята в планината, за да могат след време 
и нашите наследници да го правят. Нека видовете с категории „ застрашен от 
изчезване” или „ уязвим” бъдат все по-малко. Да ценим природните дадености и 
полагаме необходимите грижи за тях. 

Подходящи думи и изрази 

Растение, балкански ендемит, редки видове, застрашени видове, защитени видове, 
субалпийски пояс, уязвими видове, лечебно растение, растителни видове, популации, 
реликт, разпространение и др. 

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери, дипляни на растенията на Витоша за 
победителите в игрите.  
По време на разходката водачът-интерпретатор се оглежда за представяните видове, за 
да покаже на групата отличителните белези на съответните растения.  
Добре е водачът да носи допълнителни визуализационни средства за споменаваните в 
беседата видове.  
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Приложение №1 
 

Работен лист за играта „Посрещаме по външността” 
 

Планински крем (Lilium jankae), сем. Кремови (Liliaceae) 
Общ вид Многогодишно тревисто растение. 
Стъбло Изправено, високо до 1 метър, облистено с многобройни последователни листа. В 

горната си част често е разклонено и завършва с няколко цвята. 
Листа Ланцетни листа, дълги до 10 см. 
Цветове 
(съцветия) 

Едри, много красиви, с удължено елипсовидни, извити назад яркожълти 
венчелистчета, отвътре напръскани с кафяви петънца. Тежките 
керемиденочервени прашници са увиснали на дълги дръжки, а между тях се подава 
триделно оранжево близалце. 
Жълта тинтява (Gentiana lutea), сем. Тинтявови (Gentianaceae) 

Общ вид Многогодишно тревисто растение, с дебело вертикално коренище. 
Стъбло Високо 50-80 cм, единични или по няколко, неразклонени, прави и гладки. 
Листа Приосновните листа дълги 12-20 cм, широки 5-10 cм, с 4-5 жилки, стъбловите по- 

дребни, с 3 жилки. 
Цветове 
(съцветия) 

Цветовете са много, прешленесто разположени в пазвите на горните двойки листа 
или връхни. Чашката 2 пъти по-къса от венчето, слабо издута, ципеста. Венчето 
дълго 16-25 мм, жълто, без петна, 5-7-делно, свободните дялове линейни, много по-
дълги от венечната тръбица. Тичинките са пет. 

Златиста кандилка (Aquilegia aurea), сем. Лютикови (Ranunculaceae) 
Общ вид Многогодишно тревисто растение. 
Стъбло Високо 10-100 см, голо, изправено, с 2-3 листа в горната си част, с 2-4 цвята на върха 

си.  
Листа Приосновните са два пъти триделни, отгоре зелени, отдолу синкави. 
Цветове 
(съцветия) 

Цветовете са бледожълти и увиснали. Околоцветните листчета подредени в два 
кръга по 5. Външният е съставен от овалноланцетни, разперени встрани листчета със 
заоблен връх, а тези от вътрешния кръг са с широка пластинка, удължена във 
фуниевидна шпора, в която се отделя нектар. Тичинките многобройни. Плодниците 
са 5-10. Плодните кутийки с много семена. 

Обикновен тис (Taxus baccata), сем. Тисови (Taxaceae) 
Общ вид Вечнозелено, бавнорастящо дърво, достигащо височина до 30 м и диаметър 1 м.  
Кора Тънка, червенокафява, отначало е гладка, а после се отделя на люспи. 
Листа Игловидни, продълговати, плоски, меки с дължина 3,5 см. Разположени са 

симетрично от двете страни на клонките. 
Цветове 
(съцветия) 

Разположени двудомно. Мъжките – дребни, сферични, разположени в пазвите на 
листата, женските - с по една семепъпка, обвита в зелени защитни люспи. 
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Приложение№ 2 
 

Сценарии за играта „Горски театър”  
 

Първи сценарий: Горска билкова аптека „Витоша”  
 
Двама участници влизат в ролята на аптекар и клиент.  
Аптекарят подрежда в аптеката няколко кутии с надписи „Корени от жълта тинтява”, 
„Стръкове от жълта тинтява”, „ Билки”. В аптеката влиза клиент (може с дете за ръка), 
посреща го аптекарят.  
Аптекар: Добър ден, добре дошли в горска билкова аптека „Витоша”! С какво мога да 
ви помогна? 
Клиент: Моля ви, кажете ми какво да правя? Детето ми няма никакъв апетит 
напоследък! 
Аптекар: Не се тревожете, ще ви дам чудесен лек. Това са корени от жълта тинтява, 
наричат я още горчивка, сечено биле, горчив корен. Расте по каменисти склонове или 
горски поляни, в горната част на гората. Тя е рядък вид, който е включен в Червената 
книга на България и е защитена от закона. Среща се в по-високите наши планини от 
1600 до 2150 м н. в. Има я и тук на Витоша, но брането в естествените й находища е 
забранено! Въпреки че е широко използвана не само в народната медицина, но и във 
фармацията и хранително-вкусовата промишленост, в България не знам да се 
култивира. Тази, която имам в момента е от Германия. Имали сме пратки и от 
Швейцария, Франция и Испания.  
Клиент: А как да я приготвя? 
Аптекар:Корен на тинтявата се прилага под формата на каша, запарки. По-често се 
използват тинктура и екстракт. За детето най-добре е като чай, като залеете корена с 
вряла вода. Но не случайно наричат тинтявата горчивка, тя има много горчив вкус, така 
че опитайте да сложите малко мед, за да може детето да пие чая по-лесно. Бъдете 
настоятелни, тази билка прави чудеса и нейното действие е не само 
апетитовъзбуждащо, но тя тонизира цялата храносмилателна система – засилва 
отделянето на слюнка, стомашен сок, жлъчка и други храносмилателни сокове и 
подобрява храносмилането. 
Клиент: А само корените ли се използват? Или споменахте, че е забранена за бране?! 
Аптекар: Използват се и стръковете за подобряване обмяната на веществата. Както 
вече ви казах, жълтата тинтява е защитен вид. Събирането й за лекарство става като се 
изваждат целите растения с коренищата и корените. Растението се среща на много 
малко места, а се възобновява бавно и трудно. В допълнение,  младите индивиди често 
загиват, а тези които оцеляват много бавно нарастват. Всичко това се отразява 
неблагоприятно върху състоянието на популациите и водят до тяхното намаляване и 
изчезване. Затова този вид е поставен под закрила. Това не налага ограничаване на 
използването й, тя е много ценна билка и търсенето й е голямо. Планинските и 
полупланински селища с надморска височина над 1000 м са подходящи за нейното 
културно отглеждане, не е нужно да посягаме на диворастящите видове. В нашата 
аптека предлагаме само култивирана жълта тинтява, като нейните качества по нищо не 
отстъпват на качествата на диворастящите. По този начин ще запазим непокътната 
българската природа. 
Клиент: Благодаря за информацията. Ще използваме тази хубава билка, а някои ден 
може и сами да я отглеждаме на село при нашата баба. Довиждане! 
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Аптекар: Довиждане и не забравяйте, че нашата страна е богата на растения с отлични 
лечебни качества, които можем да използваме за всякакви болежки. За да останат в 
природата, обаче, те се нуждаят от нашето отговорно отношение и грижи. 
 

Втори сценарий: „Конкурс за красота в гората”  
 
Двама от участниците влизат в ролите на витошкия красавец (Планински крем) и на 
журналист. Планинският крем си слага корона и лента с надпис „Мистър витошки 
красавец”. Журналистът взема микрофон за интервю. 
 
Журналистът: Добър вечер, уважаеми зрители! Тазгодишният Мистър витошки 
красавец вече е известен. Нека да ви представя, новия носител на титлата – 
Планинският крем! Първо да Ви честитя и да Ви попитам - това очаквана победа ли 
беше за Вас? 
Планинският крем: Благодаря, още съм много развълнуван! Радвам се, че красотата 
ми беше оценена по достойнство! Конкурентите ми също бяха на ниво, но смятам че 
успях да спечеля журито с изправеното си високо стъбло, с прекрасните едри, извити 
назад яркожълти цветове, с тежките керемиденочервени прашници увиснали на дълги 
дръжки и триделното оранжево близалце между тях. 
Журналистът: До сега участвали ли сте в други конкурси? 
Планинският крем: Можете да ме видите само на балканска сцена – аз съм балкански 
ендемит. В България можете да ме срещнете в Централен Балкан, Рила, Пирин и 
разбира се – на витошка сцена. 
Журналистът: Разбрах, че в модните среди ви познават още като Самодивско лале, 
Янкиев крем, Жълт планински крем. Какво друго ще кажете за себе си. Какви са 
вашите очаквания след спечелването на конкурса и какво ще правите оттук нататък? 
Планинският крем: Моят статус е установен! Аз съм балкански ендемит;  защитен вид 
от Закона за биологичното разнообразие; включен в списъците на Бернската 
конвенция! Но за съжаление с това не се решават проблемите, пред които сме 
изправени аз и останалите редки и застрашени видове от субалпийския пояс. Заплахите 
за нашето съществуване са сериозни. Най-общо те могат да бъдат разделени на заплахи 
от естествен и заплахи от антропогенен характер. Заплахите от естествен характер са 
свързани с глобалното затопляне на климата, водещи до засушаване и сукцесията на 
хвойната в субалпийската зона – тази тенденция се отразява неблагоприятно на 
тревните екосистеми над горната граница на гората. Към заплахите, свързани с 
човешката дейност се отнасят: посегателството на туристите, които ни берат за букети 
и, както е в случая с моя вид, тъй като имаме жилаво стъбло, ни изтръгват до самата 
луковица, като ни обричат на гибел; предизвиканите от човека пожари; пашата на 
животни и др. Чрез медийното внимание, с което съм удостоен след конкурса ще 
алармирам за проблемите на флората на Витоша и ще изискам тяхното решаване. 
Журналистът: Искате ли да благодарите на някого за своите успехи? 
Планинският крем: Своята естествена красота аз дължа на майката Природа, а за 
нейното запазване в моя случай принос има Природен парк „Витоша”. С обявяването 
на му през 1934 година e въведен режим на охрана, работи се за ограничаването на 
неблагоприятните промени, извършва сеустойчиво ползване на природните ресурси. 
Така че изказвам специални благодарности на служителите на Дирекцията на Природен 
парк „Витоша“ за техните усилия и грижи за мен!  
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Журналистът: Благодаря на Планинския крем за интервюто, ние ще продължим да 
следим съдбата на красивите редки и застрашени видове и ще дадем своята подкрепа за 
тяхното опазване.  

Трети сценарий: „ Горска телевизия”  

Двама участници влизат в ролите телевизионна водеща и Златиста кандилка. 
Водеща: Уважаеми зрители, вие сте с предаването „От Витоша – искрено и лично”. 
Темата ни днес е свързана с един доста наболял въпрос: „Ще оцелеят ли? Ще оцелеят 
ли красивите цветя на Витоша?” При нас в студиото е г-жа Златиста кандилка, която е 
представител на засегнатите видове. Тя ще ни разкаже какво се случва в зеленото 
царство на Витоша, но първо няколко думи за нея. Златистата кандилка е балкански 
ендемит, т.е., среща се само на Балканския полуостров – в Албания, Македония, 
България и бивша Югославия. В България е установена на Витоша, Пирин, Рила и 
Западни Родопи. Нейното ограничено разпространение ни кара да сме изключително 
отговорни към нейното опазване. Тя е защитен вид съгласно Закона за биологичното 
разнообразие. Но въпреки това, златистата кандилка и много други видове се борят за 
оцеляване. Сега тя ще сподели на какво се дължи това. 
Златистата кандилка: Благодаря за поканата! Това е възможност да бъдем чути, 
защото нашите проблеми са сериозни, нуждаем се от подкрепа и разбиране. Заплахите 
за нашето съществуване са най-различни! Аз ще изброя тези, които засягат не само мен, 
а и всички мои съседи, които живеят около и над горната граница на гората. Сега тази 
нахалница, извинете ме за израза, хвойната, просто прекалява. Стремежът й е да се  
разположи в целия субалпийски пояс! А всички други растения къде да отидат?! 
Особено такива красиви и нежни тревисти представители като мен нямат никакви 
шансове. Използвам случая да помоля и хората да бъдат по-отговорни – те често късат 
цветя за букети, строят пътища, ски писти, понякога предизвикват страшни пожари и 
т.н.  
Водеща: Вие знаете ли как биха могли да се решат тези проблеми? 
Златистата кандилка: Необходимо е хората да се замислят преди да откъснат 
красиво цвете. Да си дадат сметка, че няма смисъл да го правят след като то скоро ще 
увехне, а и цената за това тяхно действие може да бъде твърде висока – изчезването на 
вида. Нашето място е в природата, а не за кратко във вашите вази. Така ще можете 
отново да се наслаждавате на красотата ни. Нека хората като разумни същества, 
действат разумно, защото нашата съдба е във вашите ръце. Нека се радваме на 
природата и уважаваме съседите си! 
Водеща: Вашите думи ми въздействаха много силно, а мисля че и с нашите зрители е 
така. Аз също апелирам към отговорно отношение към природните богатства. Защото 
природата ни ги е дала, но дали ще продължим да ги имаме, зависи от нас. С това 
нашето предаване завърши, до нови срещи.  
 

Четвърти сценарий „Съсед на динозаврите”  
 
Участниците влизат в ролите на учител и ученици. 
Учител: Деца, сигурно всеки от вас е гледал филми за динозаври, чел е книга или е 
разглеждал списание. Днес ще ви запозная ... е, не с динозавър, а с един растителен вид, 
който е бил на Земята по времето на динозаврите и дори е бил техен любим съсед. 
Любопитни ли сте да разберете кой е той? Учителят показва на учениците ламинирана 
снимка/картинка на тиса. Това е тисът – вечнозелено, бавно растящо дърво, което 
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може до достигне 30 м височина и 1 метър в диаметър. Тисът е преживял последното 
заледяване през плейстоцена, преди повече от 10 000 години. 
Ученик: Господине, а къде можем да го видим? 
Учител: Тисът се среща в почти цяла Европа, Азия, Северозападна Африка. В 
България растепо влажните дерета на някои наши планини и, разбира се, тук, на 
Витоша. Тека отидем до Боянския водопад, в близост до който се намира едно от най-
големите му естествени находища. Тисовите дърветата там са около 100 с 
предполагаема възраст 70 години.  
Въпреки че е оцелял след ледниковия период, днес този терциерен реликт е застрашен 
от изчезване. Поради слабото му естествено възобновяване на Витоша, се вземат мерки 
за съхраняване на популацията на тиса, като се извършват дейности за разширяване на 
съществуващото и създаване на нови находища на вида. 
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Приложение №3 
 

 

Игра „Открий какъв съм”  

 
 

ПЛАНИНСКИ КРЕМ БАЛКАНСКИ ЕНДЕМИТ 

 

ЖЪЛТА ТИНТЯВА ТЕРЦИЕРЕН РЕЛИКТ 

 

ЗЛАТИСТА КАНДИЛКА ЛЕЧЕБНО РАСТЕНИЕ 

 

ТИС 

 

РАСТЕНИЕ С ДЕКОРАТИВНИ КАЧЕСТВА, 
КОЕТО СЕ ИЗКОРЕНЯВА 
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Тема: Тайните на мъховете 

  
 

Целева група Посетители на възраст над 16 години. 
 

 

Основно послание Нека надникнем в микрокосмоса на мъховете. Очакват ни 
смайващи открития!  

Място на провеждане Районите на местностите Дендрариума и Белите брези. 

Препоръчително 
време за провеждане 

30 май – 30 септември. 

Продължителност 2 часа. 

Методи Беседа по маршрут, визуализация, интерактивна демонстрация, 
игра. 

Необходими 
материали  

Ламинирани снимки на Dawsonia, влакнестокачулест мъх, 
сфагнов мъх, кладенчов мъх (формат А4); отпечатани 
твърдения задейността „Мъховете – що е то?” (приложение 
№1). 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Мъхове  

Мъховете са група растения, обикновено малки (между 1 и 10 см височина), макар 
някои отделни видове да са много по-големи. Мъховете са разпространени по цялата 
планета, като все още не се знае точният брой на видовете. Подразделят се на няколко 
групи:  
• Рогоспорангиеви мъхове (Anthocerotophyta) 
Тази група включва около 100 вида. Смята се, че рогоспорангиевите мъхове са сред 
най-старите групи, съществуващи и днес сухоземни растения. Гаметофитът на 
рогоспорангиевите мъхове обикновено е дисковиден или лентовиден талом с размери 
1-5 см. Характерно е, че клетките при почти всички видове съдържат само по един 
хлоропласт, което е обичайно за алгите, но не и за растенията. Таломът се прикрепва 
към земята с прости ризоиди по долната си повърхност. По горната повърхност са 
разположени антеридии и архегонии. Спорофитът се развива след оплождане на 
яйцеклетката в архегония. От гаметофитната тъкан израства спорангий с дължина над 1 
см, откъдето идва и наименованието на рогоспорангиевите мъхове. 
• Листнати мъхове (Bryophyta) 
Групата на листнатите мъхове включва около 10 хиляди вида дребни растения, 
обикновено с височина 1-10 см. Най-често те растат в гъсти туфи на влажни или 
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сенчести места. Листнатите мъхове нямат цветове или семена, а простите им листа 
скриват тънките стъбла. Листнатите мъхове се различават от другите групи по ясното 
разграничение между листа и стебло, както и по многоклетъчните ризоиди. 
Размножаването е полово, като при различните видове антеридиите и архегониите 
могат да бъдат разположени на едно и също растение или на различни индивиди. 
• Чернодробни мъхове (Hepatophyta) 
Наименованието на чернодробните мъхове идва от сходството във формата на някои 
видове с тази на човешки черен дроб. И тази група мъхове са дребни растения, които 
често остават незабелязани. Често наподобяват малки неправилни листоподобни 
плочки, покриващи големи площи на земята, макар че могат да бъдат открити и върху 
скали, дървета и други относително здрави повърхности. Общият брой на видовете се 
оценява на 6-8 хиляди. При чернодробните мъхове доминираща е гаметофитната фаза, 
като спорофитите съществуват за кратък период и са зависими от гаметофита. 
 
Мъховете са широко разпространени, като се срещат в почти всички екосистеми, с 
изключение на морето и най-негостоприемните райони (пустини, целогодишен лед и 
други). Тъй като са влаголюбиви обаче, присъствието им не е еднакво навсякъде. Най-
широко присъствие (като количество и видово разнообразие) имат в тропическите и  
планинските райони, където често обширни пространства са покрити само с мъхове. 
Заселили са се също и във всички сладководни басейни – извори, потоци, реки, езера. 
Мъхове има и в по-сухите райони на Земята, като дори се срещат в полупустините. Там 
обаче прекъсват развитието си през сухия период и се възраждат отново с настъпването 
на дъждовния. 
Мъховете се често срещани и в България. У нас досега са установени около 670 вида 
мъхове, с особено присъствие по влажните и сенчестите места и по всякакви 
субстрати – почва, скали, камъни, по кората на живи и мъртви дървета, по гниещи 
пънове, във вода.  
Мъховете са най-просто устроените растения на Земята. Тялото на една част от 
мъховете не е разчленено на стъбло и листа, а е талус – най-често стелеща се зелена 
пластинка, при едни розетковидно закръглена и с правилно или неправилно наделени 
краища, при други – лентовидно удължена и обикновено виловидно разклонена. 
Повечето са обаче листо-стъблени растения. Стъблата им са тънки, рядко достигат един 
милиметър дебелина и са лежащи или изправени, а листата – малки (рядко по-дълги от 
12 мм), винаги без дръжка. При една част от мъховете те са разположени само в два 
успоредни реда по тръбната страна на стъблото (понякога тези мъхове имат и трети ред 
листа по коремната страна на стъблото). При останалите мъхове листата са 
разположени последователно (спирално), макар понякога да изглеждат двуредно, 
триредно или петредно облистени. 
Твърде характерен за мъховете е груповият растеж, като много рядко растат 
поединично. Обикновено образуват възглавнички, туфи или килими с различни 
размери. 
Характерна особеност на мъховете е липсата на специализирани тъкани за провеждане 
на вода. Затова те нямат корени, а ризоиди. Ризоидите са структури, служещи за 
абсорбция и прилепване на мъха към различна повърхност. При мъховете ризоидите са 
трихоми (безцветни или ръждивокафяви къси епидермални власинки), като само при 
някои видове са спомагателни клетки или множество клетки. 
Това, което наричаме мъх, всъщност е само гаметофитът или половото поколение, 
което образува органите за полово размножаване – антеридиите (мъжките) и 
архегониите (женските). По мъховете често има различни по форма кутийки, издигнати 
на дръжки с различна височина. В тях по безполов начин се образуват спори, с 
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помощта на които мъховете се размножават. Спороносните кутийки заедно с дръжките 
са безполовото поколение на мъховете, или спорофитът. То обаче за разлика от 
гаметофита не може да съществува самостоятелно. Спорофитът се изхранва от 
гаметофита. Освен това безполовото поколение е недълговечно - след разсейването на 
спорите то умира. 
Роля на мъховете в екосистемите. Мъховете имат важна роля в природата като едни 
от пионерите при заселването на големи площи от земната повърхност. Огромно е 
значението им за поддържане на водния баланс. Поради големите им възможности да 
поглъщат и задържат големи количества вода мъховете често предизвикват заблатяване 
на големи площи ливади и гори и ги превръщат в блата и торфища.  
Мъхова флора в Природен парк „Витоша“. Досега от Витоша са известни 326 вида и 
вариетета мъхове, (80 чернодробни и 246 листнати), което е около 47 % от мъховата 
флора на България. Разпространени са във всички пояси на планината и обитават 
различни хабитати. 
В резерват „Бистришко бранище” досега са установени 99 вида. С най-много 
представители са родовете Sphagnum, Bryum, Polytrichum, Cratoneuron. Преобладават 
почвените мъхове, но иглолистните гори и субалпийската растителност в границите на 
резервата предоставят разнообразни условия, в които могат да се срещнат 
представители на различни екологични групи – от водни мъхове до ксерофити, растящи 
по скалните блокове. 
В резервата „Торфено бранище” са открити 9 вида торфени мъхове (род Sphagnum) и 12 
вида представители на зелените мъхове, обитаващи торфищата. Сфагновата покривка е 
добре развита и обхваща обширни площи в съобществата на лапландската върба (Salix 
lapponum) и синкавата молиния (Molinia caerulea). Отсъства мъхова покривка в 
съобществата на туфестата пластица (Deschampsia caespitosa). Мощните туфи на 
растението препятстват развитието на мъхов етаж.  
В съобществата на сибирската хвойна (Juniperus sibirica) и смесените съобщества на 
хвойна, малина и спореж (Senecio nemorensis) се срещат главно мъхове мезофити като 
Hypnum cupressiforme, Brachythecium velutinum, Pleurozium schreberi. За острицовите 
съобщества е характерно присъствието на видове като Drepanocladus exannulatus, 
Philonotis seriata, Calliergonella cuspidata, Cratoneuron commutatum, Campylium 
stellatum, привързани към открити, осветени и преовлажнени места. 
 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: детски екостационар „Бели брези“ 

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 из Природен 
парк „ Витоша“. Тук, в тази красива планина, всяка разходка е приятна и незабравима. 
Но днес ще погледнем в един микрокосмос, в света на едни от най-малките растения. 
Някой сеща ли се кой ще е главният герой в днешната постановка? Водачът дава 
възможност на посетителите сами да отгатнат, като им помага с насочващи въпроси. 
Точно така – това са мъховете! Точно защото често остават незабелязани, 
мъховете крият много тайни! А ние днес ще се опитаме да надникнем в техния 
микрокосмос и разбулим невероятните неща, които крият. Хайде да тръгваме!  
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Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на 10-15 минути от Стартовата точка, където е разклонът на 
пътеките за м. Дендрариума и х. „Иглика“ 

Водачът изчаква групата да се събере и продължава с беседата.  
„ И в началото бе словото…“. А, извинете исках да кажа, в началото бяха мъховете. 
Всъщност мъховете са след първите растения, излезли на сушата! Замисляли ли сте 
се някога за това?! Какво да ви кажа още за мъховете?! Хм, май по-добре вие сами да 
се опитате да отгатнете.  
Водачът дава указания за дейността „Мъховете – що е то?”. 
 
Дейност „Мъхове – що е то?”  
Препоръчителен брой участници: 4-20 посетители. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали: няма. 
Описание на дейността: водачът дава една или повече ключови думи, свързани с 
твърдение за мъховете. Участниците трябва да формулират правилно твърдение, като 
правят предположения, а водачът отговаря само с „да“ или „не“. При интерес играта 
може да се усложни. Тогава не водачът дава ключовите думи за конкретно твърдение, а 
някой от групата. Примерни твърдения са посочени в приложение №1. 
 
След всяко твърдение водачът прави обобщение и допълва информацията, отгатната от 
участниците. 
 
Мъховете са най-просто устроените висши растения, които живеят на Земята. А 
кои са другите висши растения, знаете ли (папратови, плаунови, хвощови, семенни)?  
Мъховете са дребни растения, височината им обикновено е до 10 см. Но разбира се, 
винаги има изключения (водачът показва снимка на Dawsonia). Този вид мъх, достига 
височина до 50 см и расте в Австралия и Нова Зенландия. 
Мъховете нямат корени.Но имат специално  устроени ризоиди. За какво служат те 
ще разберем след малко.  
Да, ризоидите се прикрепват за субстрата с помощта на ризиодите. Така се 
застопоряват към почвата, скалата или към дънерите на дърветата. 
Мъховете нямат специализирана проводяща тъкан. Това е тяхната основна разлика с 
другите висши растения. Всъщност, както вече споменах, ризоидите служат за 
прикрепване на субстрата. Така мъховете не получават вода и хранителни вещества 
чрез ризоидите. Тогава как, някой досеща ли се? Ами чрез цялото тяло – те поглъщат 
вода и хранителни вещества чрез повърхността на тялото си.  
Мъховете се срещат по цялата планета, но предпочитат сравнително влажни места. 
Въпреки че са толкова малки, мъховете могат да покрият огромни територии – 
особено в полярните области или пък по скалите, високо в планината. Някои мъхове 
издържат продължителни периоди на застудяване, а други – на засушаване. Други 
пък, изсушени, могат да запазят жизнеспособността си дори няколко години, но има и 
такива, които след като изсъхнат умират за едно денонощие (това са предимно 
водни мъхове). Тук, на Витоша, мъхове има от най-ниските до най-високите части на 
планината; както на открито, така и в горите; както на по-влажни, така и на по-
сухи места. Досега от Природен парк „ Витоша“ са известни 326 вида мъхове, което е 
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около почти половината от мъховата флора на България. Колко е малка планината, а 
какво богатство крие! 
Мъховете се размножават полово и безполово. Водачът дава повече информация, само 
ако групата проявява интерес. Може да спомене, че тъй като мъховете имат близко 
устройство и начин на живот с родоначалните си форми, гаметофитът се запазва като 
трайно поколение.  
 
Е, мисля, че микрокосмосът на мъховете е доста интересен! Вие какво ще кажете? 
Какво от чутото до този момент ви впечатли най-много? Очакват ни още смайващи 
открития, хайде да продължим напред! 
 
Групата продължава, по пътя водачът насърчава участниците да разглеждат мъховете 
наоколо – къде растат, различни ли са, по какво си приличат, по какво се различават 
и т.н. 

Спирка 2: на 5 минути от Спирка 1, м. Игликини поляни 

След като групата се събере водачът продължава своята беседа. 

Вече научихме доста за мъховете. Видяхме по пътя поне 10 различни вида и сами ми 
казахте и по какво се различават някои от тях. Учените разделят мъховете на три 
групи: рогоспорангиеви мъхове, листнати мъхове и чернодробни мъхове. 
Рогоспорангиевите мъхове са около 100-150 вида. Но те са тропически видове и не се 
срещат тук, на Витоша. Листнатите мъхове нямат цветове или семена, а простите 
им листа скриват тънките стъбла. Те се различават от другите групи по ясното 
разграничение между листа и стебло, както и по многоклетъчните ризоиди. Ето това 
е типичен представител на листнатите мъхове от Витоша – влакнестокачулестмъх. 
Водачът показва снимка и показва основните белези на вида. Е, не мога да устоя и да 
не ви разкажа и за още едни представители на тази група – торфените мъхове. Те се 
срещат високо в планината. Тези мъхове имат специални „ хиалинни“ (мъртви) 
клетки, които задържат вода. Така едно растение може да задържи вода до 25 пъти 
повече от сухото му тегло. Това означава, че ако вземем 500 грама абсолютно сух 
сфагнов мъх и го оставим да се напои с вода, а след това го претеглим, теглото му 
може да достигне 12,5 килограма. Представяте ли си? Колко удивително! 
Наименованието на чернодробните мъхове пък се дължи на факта, че формата на 
някои видове наподобява тази на човешки черен дроб. Чернодробните мъхове също са 
дребни растения, които често остават незабелязани. Приличат на малки неправилни 
плочки, покриващи големи площи на земята, макар че могат да бъдат открити и 
върху скали, дървета и други относително здрави повърхности. 
Ето това пък е типичен представител на чернодробните мъхове (водачът показва 
снимка и акцентира върху основните белези на вида.). Кладенчовият мъх ешироко 
разпространен в цялата страна, особено в предпланинските и планинските райони. 
Можете да го видите на всякакви места – върху почви, скали, камъни, дървесина, най-
често край извори и потоци, по бреговете на язовири, езера и реки, из мочурливи 
ливади, в блата и торфища. 
Показах ви няколко типични представители на мъховата флора, но тук се срещат и 
изключително редки видове! При интерес водачът може да даде информация за 
консервационно значимите мъхове. 
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Е, мисля, че открихме още смайващи неща от света на мъховете. Но нека сега 
продължим, а най-хубавото съм оставил/а за края! 

Спирка 3: на 10 минути от Спирка 2, м. Дендрариума, край горното езеро 

На това място, след като групата се събере, водачът завършва своята беседа с факти за 
мъховете и хората.  
 
Както ви обещах, тук ще се опитам да ви представя най-впечатляващите факти за 
мъховете. Но преди това искам да разкрия как нашите два свята – на хората и на 
мъховете са преплетени! Я ми кажете вие с какво свързвате мъховете? Водачът 
използва отговорите, за да продължи беседата.  
 
В миналото хората са използвали мъховете за най-различни неща. Лапландците и 
други северни народи са използвали мъховете за легла. Племената в Северна Америка 
са ги използвали в кошничарството, като спално бельо, правили са превръзки за рани и 
дори памперси. Може да се каже, че мъховете са прародителите на първите 
тампони! Други северни народи са използвали мъховете като топлинна 
изолациявботушии ръкавици. Е, като говорим за изолация, ползвали са ги и като 
изолация в домовете си – запълвали са цепнатините на къщите. В някои северни 
страни са засаждали мъхове по покривите на къщите. Още по-смайващо е, че някои 
хора са използвали мъховете и в кулинарията. С тяхна помощ са изчиствали сьомгата 
или пък са приготвяли вкусните луковици (роднини на аспержите)на пара в специални 
ями, запълнени с мъх. Много често кошнициза съхранениена хрании съдове за 
готвенесъщоса били опаковани смъхове. А по време на неплодородни години, във 
Финландия са приготвяли и хляб от тях.  
 
Водачът може да допълни още, че по време наПървата световна война торфените 
мъхове са били използвани като превръзки за първа помощ за раните на войниците, тъй 
като са силно хигроскопични и имат антибактериални свойства. Във Великобритания 
един вид мъх (Fontinalis antipyretica) е традиционно използван за гасене на пожари. 
Този мъх се намира в значителни количества в бавно движещи се реки и  задържа 
големи количества вода, като по този начин  помага при гасенето на пламъците. 
 
Ще кажете – е, това е било преди векове! Ами сега?! Добре, бързам да ви кажа някои 
по-съвременни факти за мъховете!  
За мъховете и съвременния свят: налице е значителен пазар за мъхове, събрани от 
дивата природа. Става дума за интериора и екстериора на домовете ни. Ние всички 
искаме кътче от природата, зелено и красиво, каквото може да ни бъде дадено 
именно от мъховете! Изгниващият торф пък е основната съставка на почвените 
смески, които купуваме за цветята вкъщи. Мъховете се използват и като малц при 
производството на уиски… Все неща от модерния свят… В Канада все още 
произвеждат салфетки от торфени мъхове. Но едва ли някой може да си представи 
прекрасните паркове и градини без мъхове.  
Мисля, че всички ще се съгласите, че тези малки растения крият много тайни. Макар 
че рядко ги забелязваме и не се замисляме колко важна роля имат те в природата! 
Всъщност мъховете са първите растения, които са способствали за образуването на 
почвата. И до днес тяхната почвообразуваща роля е важна. Огромно е значението им 
за поддържане на водния баланс, особено на заблатени места и торфища. Всички 
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мъхове взети заедно усвояват повече въглероден двуокис, отколкото всички дървета 
по света.  
Е, харесаха ли ви тайните на тези мънички растения? А разходката? – радвам се! Пак 
ще ви очаквам в Природен парк „ Витоша“!  

Подходящи думи и изрази 

Мъх, мъхове, листнати мъхове, чернодробни мъхове, тайни. 

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери, дипляни на мъхове за победителите в 
игрите.  
По време на разходката водачът-интерпретатор следи за различни мъхове и ги показва 
на посетителите. 
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Приложение №1 
 

Твърдения за мъховете за играта  „Мъхове – що е то?”  
 
№ Ключови думи Твърдение 
1. Устройство, висши 

растения, на 
Земята. 

Мъховете са най-просто устроените висши растения, които живеят на 
Земята. 

2. Дребни, височина Мъховете са дребни растения. Височината им е до 10 см. (водачът допълва 
след това, че има един вид мъх (Dawsonia), който достига височина до 50 
см). 

3. Корени  Мъховете нямат корени. (водачът допълва след това, че имат специални 
ризоиди). 

4. Ризоиди, 
прикрепване 

Мъховете се прикрепват чрез ризиоди.  

5. Проводяща тъкан Мъховете нямат специализирана проводяща тъкан.  
6. Размножаване  Мъховете се размножават полово и безполово. 
 Разпространени, 

планета 
Мъховете са разпространени по цялата планета.  
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Алея на торфищата 

 
Алеята на торфищата е разположена сред малките приизворни торфища по северните 
склонове на планината, недалеч от местностите Ветровала и Офелиите, в 
непосредствена близост до асфалтовия път от м. Златни мостове за х. „Кумата”. 
Туристическата алея е разположена на надморска височина от около 1500 м. 
Изградена от дървени скари, пътеката води туристите през чудния свят на торфищата. 
Алеята е с дължина 110 м и преминава през един от най-интересните феномени на 
Витоша – торфищата. По алеята има табели с информация за видовете растения и 
животни, срещащи се в торфищата. Недалеч оттук е находището на петтичинковата 
върба – вид, който у нас расте само на Витоша. Докато върви по алеята, посетителят 
може да се любува на различните торфени мъхове. Възрастта на торфището е около 150 
години, а дебелината на торфа достига до 2 м. 
Торфища се образуват в райони с високо ниво на подпочвените води и слабо 
дрениране. Заемат понижени места на релефа или такива със слаб наклон, постоянно 
овлажнявани от стичащи се води. При условия на преовлажняване, ниски температури, 
ниско съдържание на кислород и хранителни вещества (особено азот и фосфор), по-
висока киселинност (pH < 6,5), отсъствие на свободни магнезиеви и калциеви катиони 
се натрупва полуразложена органична маса – торф. Постепенно натрупващият се торф 
изолира растенията от минералната основа и атмосферните валежи остават единствен 
източник за снабдяване с вода и хранителни вещества.  
Интересни обекти в района са: местността Ветровала,  хижа „Офелиите”, хижа 
„Острица”, почивен дом „Рудничар”, хижа „Еделвайс”, местност „Златните мостове”. 
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Тема: Торф – що е то? 

  
 

Целева група Деца на възраст от 7 до 10 години. 
 

 

Основно послание Торфищата са отличителният знак на Витоша, нека научим 
повече за тях!  

Място на провеждане Алея на торфищата, ПП „Витоша“.  

Препоръчително 
време за провеждане 

30 май – 30 септември. 

Продължителност 2 часа. 

Методи Беседа по маршрут, игра, визуализация, интерактивна 
демонстрация, игра-състезание. 

Необходими 
материали  

Сухи торфени мъхове; синя лента; 2 кг торфена смес, 4 
пластмасови кутии; 2 чаши; 2 кантара; 6 бели листа (формат 
А4); маркер; три ленти. 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Торфищата и мочурите на Витоша  

Торфищата и мочурите са местообитания, за които е характерно преовлажняването, 
дължащо се на високи подпочвени води, стичащи се повърхностни води, висока 
въздушна влажност или комбинация от тези три фактора. Въпреки че все още няма 
строга класификация на влажните зони в България, когато се говори за мочури, 
обикновено се имат предвид места с високи подпочвени води или такива край разливи 
на реки и потоци. Торфищата се подхранват от води по различен начин и много 
характерно за тях е наличието на определени видове растения и особено торфени 
мъхове (представителите на род Sphagnum). Тези мъхове имат специални „хиалинни” 
(мъртви) клетки, които задържат вода. Така едно растение може да задържи вода до 25 
пъти повече от сухото му тегло. В условията на ниски температури в планините, ниско 
съдържание на кислород и висока киселинност на водата, гниенето на растенията е 
много бавно. Това води до натрупване на торф (полуразложена органична маса). 
Торфът може да достигне такава дебелина, че растенията на повърхността напълно да 
бъдат изолирани от подпочвените води и единственият начин за снабдяване с влага да 
бъдат атмосферните валежи. Такъв тип торфища се срещат главно в Северна и 
Централна Европа, а също и в Шотландия.Дебелината на торфа може да достигне 7-8 
метра, но на Витоша тя не превишава 2 метра, като живата част от растителната 
покривка най-често е 0,30-0,50 м. Торфищата в южните части на Европа могат да се 
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разглеждат като „отрязъци” от арктическата тундра, оцелели само във високите 
планини след Ледниковите епохи, когато са били много по-широко разпространени. Те 
се образуват в понижения и тераси, където се вливат рекички и потоци. Възрастта на 
витошките торфища варира в много широк диапазон. За най-старо се счита торфището, 
разположено източно от х. „Кумата”, което датира от преди 1000-1500 години. Най-
младо е торфището под х. „Острица” е и на около 150 години. 
Торфищата са ценни не само като вододайни зони, но и с богатото си биоразнообразие. 
На север, където са по-големи и многобройни те са и важен източник на суровини за 
промишлеността и медицината. От тях се добиват висококачествено гориво, светлинен 
газ, смола, дървен спирт, карболова киселина, изолационни материали. Торфеният мъх 
има и антисептични свойства, поради което може да се използва като превързочен 
материал.  
За обща информация за мъховете виж тема „Тайната на мъховете“. 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: м. Ветровала, в основата на ски пистата 

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 из Природен 
парк „ Витоша“. Тук, в тази красива планина, всяка разходка е приятна и незабравима. 
Но днес ще бъде още по-различна, защото ще се разходим по Алеята на торфищата. 
Може да се каже, че именно торфищата са сред отличителните знаци на Витоша. 
Нещо като гербът на Витоша! Някой от вас знае ли какво е торф? А торфища? 
Водачът изслушва отговорите на децата, обобщава ги и ги допълва.  
Торфът е струпване на  частичноразложени части от растения. Най-често торфът 
се образува като се струпат едно върху друго много, много мънички растения, 
наречени торфен мъх (показва и дава на децата да разгледат). Да се натрупат, обаче, 
едно върху друго не е достатачъно за образуване на торфища. Това става само на 
места, където има много много вода – високи подпочвени води, стичащи се 
повърхностни води или висока въздушна влажност. Ето, огледайте се наоколо, 
говорим точно за такива места. Днес ще бъдем в царството на торфищата. 
Разбрахме какво е торф, но какво са торфищата? Това са местата, където има 
торф. Те са и местообитания за много растения и животни. Но за да разберем по-
добре разликата между двете, нека изиграем една игра! 
 
Игра „Торф и торфища?”  
Препоръчителен брой участници: 4-20 деца. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали: синя лента. 
Описание на играта: водачът ограничава игралното поле – кръг с диаметър 10-15 м. В 
средата със синя лента ограничава по-малък кръг с диаметър 2-3 м. При команда 
„Торф“ всички деца отиват в малкия кръг, където се притискат плътно едни в други. 
Тогава те са торфени мъхове, които се натрупват и образуват купчина торф. При 
команда „Торфище“ децата излизат от малкия кръг и започват да се разхождат из 
игралното поле – торфището.  
 
След края на играта водачът още веднъж обяснява, че торфът е органична материя, 
която не е разложена напълно. Най-често това са дребни мъхове, наречени торфени. 
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Прави сравнение с купчината, която децата са правили по време на играта. А 
торфището е мястото, където има торф. Обяснява, че в торфището има много места, 
където има торф. Торфищата обикновено са влажни места – има потоци, локви или 
подземни води. Допълва, че торфищата са дом за много растения, като на първо място – 
за различни мъхове, но също така и за други растения, а също и за животни.   
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на 5 минути от Стартовата точка, в началото на Алея на 
торфищата, ПП „Витоша“ 

Водачът изчаква групата да се събере и продължава с беседата.  
 
Деца, вече казахме, че торфът се образува на места, където е много влажно. Това 
може да се дължи на честите валежи или на водите, които се стичат по 
повърхността. Но и на други места има много вода, защо там няма торф и 
торфища? Защото температурите по тези места трябва да са сравнително ниски – 
каквито са тук, високо в планината, или пък далече на север. А трябва да има и още 
нещо. На торфищата растат едни малки растения, които вече ви показах. Помните 
ли как се казват? Точно така, торфени мъхове. Тези мъхове имат специални мъртви 
клетки (хиалинни), които могат да задържат много вода. Така едно растение може 
да задържи до 25 пъти повече вода, отколкото е сухото му тегло. По този начин, 
когато температурите са ниски, каквито са тук, в тази част на Витоша, гниенето 
на растенията е много бавно. А това пък води до натрупване на торф (полуразложена 
органична маса). Но нека сами да разберете какво голямо значение имат тези 
специални клетки в клетките на торфените мъхове.   
Водачът дава указания за играта „Претегли торфа”. 
 
Игра „Претегли торфа“  
Препоръчителен брой участници: 4-20 деца. 
Времетраене: 15-20 минути.  
Необходими материали: 2 кг торфена смес, 4 пластмасови кутии, 2 чаши, 2 кантара. 
Описание на играта: водачът разделя групата на два отбора. Водачът поставя на около 
10 метра от отборите два кантара, а върху тях поставя пластмасови кутии. Всеки отбор 
трябва да напълни 1 кг торфена смеска в своята празната кутия. Водачът поставя до 
всеки отбор кутия с торфена смес. Торфената смес на единия отбор е суха, а на другия – 
мокра. Децата от двата отбора пълнят чашки с торфена смес, тичат и ги изсипват в 
кутиите върху кантарите, връщат се и предават чашките на следващите деца от 
отборите си, които правят същото. 
 
Е, деца, сами видяхте, че отборът с по-влажната торфена смеска спечели и 
победата бе съвсем предвидима. След малко ще сменим ролите! Но това, което 
научихме от тази игра е, че макар да носихте едни и същи чашки от сместа, единият 
отбор имаше предимство. И това предимство се дължеше на специалните клетки в 
торфените мъхове. Благодарение на тези клетки торфът може да задържа огромни 
количества вода. Затова торфищата на Витоша имат много важна роля – те са 
естествен резервоар за вода, като хем я съхраняват (като в кладенец), хем я 
пречистват. Ето защо много от вододайните зони, т.е. зоните, от които ние, хората 
взимаме вода и я ползваме в градовете, са именно тук – в торфищата. Хайде, сега 
нека продължим своята разходка в царството на торфищата.  
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Групата продължава, като по пътя водачът насърчава децата да разглеждат мъховете 
наоколо – къде растат, различни ли са, по какво си приличат, по какво се различават 
и т.н. Съобщава интересна информация за торфените мъхове на Витоша. Още веднъж 
казва, че торфищата са много характерно местообитание, което не се среща често и 
може да се види само още в Рила и Родопите. Показва характерни растителни видове, 
особено петлюга или росянка.  

Спирка 2:  на 5 минути от Спирка 1, м. Офелиите 

След като групата се събере, водачът продължава своята беседа. 
 
Деца, по пътя научихме още много интересни неща за торфищата. Дори видяхме 
някои интересни растения. А кое ви впечатли най-много. Аха, онова, което яде малки 
буболечки! Сега ни предстои да научим още една от тайните на торфа и 
торфищата. Готови ли сте за още една забавна игра? 
 
Игра „Линия на времето“  
Препоръчителен брой участници: 4-20 деца. 
Времетраене: 15-20 минути.  
Необходими материали: 6 бели листа формат А4, маркер. 
Описание на играта: водачът поставя на земята 6 бели листа формат А4 и започва да  
отбелязва „исторически събития“, които торфището е преживяло (приложение №1). 
След като отбележи най-важните, може да пита децата за техните рождени дати, както  
и за други важни според тях исторически събития 
Забележка: при провеждането на играта за по-големите деца от възрастовата група, тя 
може да се усложни и децата сами да нанесат събитията на „Линията на времето“.  
 
След края на играта водачът слага на земята три ленти: едната е дълга 8 м, другата – 
2 м, а третата –  0,50 м. Продължава с беседата.  
 
Е, деца, сигурно през цялото време се чудехте какво е общото между историческите 
събития и торфището на Витоша. Всъщност, то е толкова старо, колкото е нашата 
държава и е било свидетел на всичко, което написахме на Линията на времето. 
Торфът се натрупва много бавно – по 1 милиметър на година. Знаете ли колко е 1 
милиметър? Поставете пръстите си един до друг, така че да са на съвсем мъничко 
разстояние, обърнете ги към слънцето, виждате ли светлина между пръстите? 
Точно толкова е 1 милиметър. А това, което виждате тук (показва листовете на 
линията на времето), е дебелината на торфището, до което сме застанали. 
Дебелината на Витошките торфища може да достигне толкова (показва линията 
дълга 2 м), но на някои места в Европа – дори толкова (показва линията, дълга 8 м). А 
това пък е дебелината на живата част на торфището (показва линията, дълга 0,5 м). 
Е, научихме още неща за торфищата на Витоша, които са доста впечатляващи, 
нали? 
 
След това групата се отправя към финалната точка от маршрута. 
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Спирка 3: на 5 минути от Спирка 2, Яворова поляна, м. Офелиите 

На това място, след като групата се събере, водачът завършва своята беседа и прави 
обобщение.  
 
Деца, днес разбрахме какво е торф, как изглежда торфището, кой живее там. 
Запознахме се с торфените мъхове и всички се впечатлихме колко много вода могат 
да задържат те. Научихме също, че точно затова те са много важни и точно тук 
пречистват водата, които ние пием в големия град. Научихме също, че не са много 
местата в България, където има торфища – само още в Рила и Родопите. Затова 
торфищата могат да бъдат гербът на Витоша. Видяхме, че торфът се натрупва 
много, ама много бавно и затова, макар че е само малко по-висок от мен, всъщност е 
стар колкото българската държава! Мисля, че вие вече можете да бъдете отличени 
със специалната награда „Приятел на торфа“. Водачът може да завърже 
предварително подготвени ленти за децата. Всички ние сега имаме задачата да кажем 
на нашите приятели колко е важно да опазим торфа и торфищата на Витоша. 
Водачът разделя децата на двойки и им оставя няколко минути за задачата.  
 
Е, деца, нашето време заедно изтече! До нови срещи! 

Подходящи думи и изрази 

Мъх, мъхове, листнати мъхове, чернодробни мъхове, тайни. 

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери, дипляни на мъхове за победителите в 
игрите.  
По време на разходката водачът-интерпретатор следи за различни мъхове и ги показва 
на посетителите. 
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Приложение №1 
Примерна „Линия на времето“  

 
 
 
2013 г. – днес  
1935 г. – обявяване на резерват „Торфено бранище“ 
1934 г. – обявяване на Природен парк „Витоша“ 
1878 г. – възстановяване на българската държавност. Начало на Третото българско царство. 
886 г. – учениците на Кирил и Методий (Сава, Климент, Наум, Горазд, Ангеларий идват в България). Кирилицата става официална 
българска азбука. 
681 г. – хан Аспарух създава България 
 
 
 
 

2013 г. 
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Тема: Растения сред торфа 

  
 

Целева група Посетители на възраст над 16 години. 
 

 

Основно послание Торфищата са изключително интересно местообитание, тук се 
срещат удивителни растения!  

Място на провеждане Алея на торфищата, ПП „Витоша“ – х. „Панчо Томов“.  

Препоръчително 
време за провеждане 

30 май – 30 септември. 

Продължителност  2,5 часа. 

Методи Беседа по маршрут, асоциативна игра, визуализация, 
проучване. 

Необходими 
материали  

4-20 бр. работни листа за играта „Растения сред торфа“ 
(приложение №1); 4-20 бр. химикалки/моливи; 4-20 бр. 
подложки за писане; ламинирани снимки на насекомоядна 
росянка и балканската петлюга (формат А4).  

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Растения, обитаващи торфища  

За обща информация за мъховете и торфищата виж теми „Тайната на мъховете“ и 
„Торф – що е то?“. 
 
Природно местообитание „Преходни блата и плаващи подвижни торфища“  
Преходните блата и плаващите подвижни торфища се срещат в райони с високо ниво 
на подпочвените води и слабо дрениране, а също и по края на глациални езера и 
разливи на реки. Заемат понижени места на релефа или такива със слаб наклон, 
постоянно овлажнявани от стичащи се води. Характеризират се с отсъствие на 
постоянна открита водна площ и с влаголюбива растителност с преобладаване на 
острици (Carex spp.) и главно торфени (сфагнови) мъхове при по-слабо участие на 
кафяви мъхове. При условия на преовлажняване, ниски температури, ниско 
съдържание на кислород и хранителни вещества (особено азот и фосфор), по-висока 
киселинност (pH < 6,5), отсъствие на свободни магнезиеви и калциеви катиони се 
натрупва полуразложила се органична маса – торф, с различна дебелина. Постепенно 
натрупващият се торф изолира растенията от минералната основа и атмосферните 
валежи остават единствен източник за снабдяване с вода и хранителни вещества. 
Морфологично торфището се състои от три основни слоя: минерален субстрат, лежащ 
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над него слой (катотелм) от сбит торф с постоянно или слабо променящо се водно 
съдържание и отсъствие на атмосферен кислород и аеробни микроорганизми, и 
повърхностен слой (акротелм, дебел 10-50 см), характеризиращ се с интензивна 
промяна на водното съдържание, сравнително високо съдържание на аеробни бактерии 
и присъствие на живи растения. Сфагновите торфища са хетеротрофотипни комплекси 
с мозаечна растителна покривка. Повишенията на микрорелефа създават олиготрофни 
условия, а пониженията – мезо- и еутрофни условия. Растителните съобщества в 
преходните блата имат богат видов състав, на места с участие на ендемични видове 
растения. Представени са фитоценози с доминиране на Carex limosa из торфищата по 
високите части на Витоша. В състава им може да се срещнат Еriophorum gracile, 
Menyanthes trifoliata, придружавани от мъховете Bryum pseudotriquetrum, Calliergon 
giganteum, Scorpidium revolvens, S. scorpioides, Straminergon stramineum, Warnstorfia 
exannulata, или от мъховете Sphagnum papillosum, S. subsecundum. В някои участъци на 
преходните фитоценози доминират Agrostis canina, Carex nigra, Eriophorum vaginatum, 
Polytrichum commune, или Molinia caerulea със Sphagnum cuspidatum. 
 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: м. Ветровала, в основата на ски пистата 

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. Добре дошли в планината Витоша, в 
Природен парк „ Витоша“. Нашата разходка днес ще бъде приятна, като всичко 
което ни откъсва от забързания голям град и ни докосва до дивата природа. Но нека 
преди да започнем с разходката ви помоля нещо. Вземете тези листчета и нека всеки 
от вас напише какъв е символът на Витоша. Водачът раздава листчета и маркери и 
след това ги събира и прочита. Обсъждат ги с групата. Да, и аз възприемам всичко 
което сте написали за Витоша. Но днес ще ви представя едно от малко познатите 
лица на планината. И въпреки че малцина се сещат за това лице, всъщност то е сред 
отличителните белези на планината! Торфищата, мочурите и планинските потоци на 
Витоша са важна част от нейното природно богатство. Те определят нейната 
уникалност сред останалите български планини. А сред торфищата живеят 
удивителни растения и точно в този растителен свят сред торфа ще надникнем днес.   
 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на 5 минути от Стартовата точка, началото на Алея на 
торфищата, ПП „Витоша“ 

Водачът изчаква групата да се събере и продължава с беседата.  
Преди да започнем да търсим интересните растения, нека разберем какво всъщност 
представлява торфът! Някой знае ли? Водачът изчаква отговорите и ги обобщава.  
Торфищата се срещат на места, където има преовлажняване. То се дължи се на 
високи подпочвени води, стичащи се повърхностни води, висока въздушна влажност 
или пък комбинация от тези три фактора. Често теренът е слабо дрениран. 
Торфища има на понижени места на релефа или на такива със слаб наклон, постоянно 
овлажнявани от стичащи се води. В торищата няма постоянна открита водна площ. 
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В тях живеят торфени мъхове от род Сфагнум, които имат специални мъртви 
клетки, способни да задържат голямо количество вода. Така едно растение може да 
задържи вода до 25 пъти повече от сухото му тегло. Това означава, че ако вземем 500 
грама абсолютно сух сфагнов мъх и го оставим да се напои с вода, а след това го 
претеглим, теглото му може да достигне 12,5 килограма. Представяте ли си? Колко 
удивително! Но да се върнем пак тук и да видим как точно се образува торфът! 
Всъщност, в условията на ниски температури в планините, ниско съдържание на 
кислород и висока киселинност на водата, гниенето на растенията става много, 
много бавно. Това води до натрупване на полуразложена органична маса, която сме 
нарекли торф. 
Преди да продължим с разходката, искам да ви дам една задача. Ще ви помоля да 
наблюдавате и да проучите растенията наоколо.  
Водачът дава указания за дейността „Растения сред торфа“. 
 
Дейност „Растения сред торфа“  
Препоръчителен брой участници: 4-20 посетители. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали: 4-20 бр. работни листа за играта (приложение №1), 4-20 бр. 
химикалки/моливи, 4-20 бр. подложки за писане. 
Описание на дейността: водачът дава на всеки участник работен лист, химикалка и 
подложка за писане. До следващата спирка (около 20-ина минути) всеки трябва да 
попълни работния лист.  
 
След това групата продължава. По пътя интерпретаторът насърчава участниците, 
задава им насочващи въпроси. 

Спирка 2: на 5 минути от Спирка 1, м. Офелиите 

На подходящо място водачът прави почивка и продължава с беседата. Прави 
обобщение на събраната от групата информация, насърчава дискусия. Казва някои по-
любопитни факти за растенията, които групата е видяла. След това прави обобщение.  
 
Торфищата са много бедни на хранителни вещества и заради това флората, която ги 
населява е много специфична и приспособена към този недостиг. В торфищата ще 
видите най-вече влаголюбива растителност с преобладаване на острици и главно 
торфени (сфагнови) мъхове при по-слабо участие на кафяви мъхове. Тревният етаж 
включва още видове като очиболец, тинтява, парнасия, острица, пушица, синьоглавче, 
салеп, петлюга, брашнеста иглика, снежна тинтява, каменоломка, пластица, гъжва, 
бяла чемерика и други. Върху по-отцедливи места се срещат още и храстови 
съобщества от високопланински върби, хвойна и по-рядко боровинки.  
А сега нека продължим разходката и да се полюбуваме на красивата гледка наоколо. 
По пътя искам да се опитате да намерите тези две растения (водачът показва 
снимки на кръглолистна росянка и балканска петлюга). Който открие пръв тези 
цветя, ще получи награда!  

Спирка 3: на 5 минути от Спирка 2, Яворова поляна, м. Офелиите 

След като някой от групата открие едно от двете растения, водачът прави спирка и 
продължава беседата.  



158 
 

 

Някои растения се снабдяват с необходимите им белтъчини, като „ ловят” животни. 
Такива на Витоша са малката насекомоядна росянка и балканската петлюга. Те имат 
лепкави власинки и жлези по листата, по които залепват малки насекоми, а 
растението ги всмуква. 
Балканската петлюга е балкански ендемит, т.е. това е вид, който расте само на 
Балканския полуостров и никъде другаде в света. Освен в България, расте още в 
Албания, Гърция, Македония и Сърбия. Предпочита мочурливи места във високите 
планини от 900 до 2800 м н.в. Тя е дребно растение. Листата са тъпи, целокрайни, 
месести, разположени в приосновна розетка. Венчето е двуустно, синьовиолетово, 
дълго до 2 см. Напоследък интересът към петлюгите расте и все повече хора ги 
търсят и отглеждат като саксийни цветя. Аз лично не се учудвам от този факт – 
макар и да са дребни растения, петлюгите имат ефектни цветове и листа.  
За мен росянката е удивително растение! Кръглолистната росянка е типичен 
представител на този род, която се среща често и расте из торфищата и 
мочурищата в умерения пояс на Северното полукълбо. Англичаните са й дали 
поетичното име „sun-dew“, което в превод значи „ слънчева роса“. И наистина, 
листата „ ловци“ на това растение са необичайни – на върха на всяко има капчица 
роса, искряща на слънцето. Точно тези „ перлички“ привличат потенциалните 
жертви. Съблазнителната капчица „ роса“, всъщност е лепкава слуз, която задържа 
насекомото да не избяга от опасната клопка. Листата на росянката са много 
чувствителни на допир. Достатъчно е съвсем леко докосване и всички власинки се 
раздвижват и навеждат към източника на движението, за да може колкото е 
възможно повече от тях да се залепят за жертвата. След като насекомото вече е 
попаднало в капана, чрез власинките то бива придвижено в същинската част на 
листото, където са разположени храносмилателните власинки, които отделят 
ензима, разграждащ жертвата. Постепенно листа на росянката се затварят и 
започва храносмилателен процес. Механизмът много прилича на този на стомаха. В 
зависимост от големината на насекомото, този процес може да продължи няколко 
дни, след което листата на росянката отново се разтварят. Изобилието от капчици 
по листата са свидетелство за доброто състояние на растението. 

Спирка 4: на 10 минути от Спирка 3, край х. „Панчо Томов“ 

На това място, след като групата се събере, водачът завършва своята беседа. 
Днешната разходка е към своя край. Научихме много за торфа и торфищата. 
Надникнахме и в растителния свят на торфищата и научихме част от тайните, 
които крие. Разбрахме, че малцина устояват на такива условия – липса на достъпни 
хранителни вещества, кисели почви, ниски температури, преовлажняване. А сред най-
интересните представители безспорно за торфените мъхове, насокомоядните 
растения, брашнестата иглика, снежната тинтява, каменоломката. Видяхме и  
пушиците с белите памучни власинки в класчетата – любима храна на северните 
елени в тундрата. А също и лапландската върба, дръзнала да достигне чак до 
ледените пустини на Арктика. Ще се съгласите с мен, че торфищата са 
изключително интересно местообитание, а тук се срещат удивителни растения, 
нали?! Благодаря ви, че споделихте с мен тази приятна разходка. До нови срещи! 
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Подходящи думи и изрази 

Мъхове, торф, торфище, местообитание, насекомоядно растение. 

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на дипляни на торфищата за победителите в игрите.  
По време на разходката водачът-интерпретатор следи за различни растения и ги 
показва на посетителите. Ако групата не открие кръглолистна росянка по пътя, водачът 
показва вида след като отново севърнат на стартовата точка, където го има.  
Добре е водачът да адаптира въпросите за играта „Растения сред торфа“ като ги 
съобрази с вегетацията.  
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Приложение №1 
 
 
 

Работен лист за дейността „Растения сред торфа“  
 
№ Задача  Отговор  
1. Има ли дървета? Ако да – кои видове.   
2. Има ли храсти? Ако да – кои видове.  
3. Има ли мъхове?  
4. Има ли папрати?  
5. Колко цъфтящи вида има?  
6. Колко различни вида може да преброите  на около 

10 м2. 
 

7. Има ли голи/непокрити с растения участъци?  
8. Има ли видове с тънки и дълги листа?  
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Районът на Боснешкия карст 

 
Боснешкият карст е един от най-забележителнитерайони на планината. Карстът 
представлява група геоморфоложки форми, които са образувани от разтварянето на 
пластове от карбонатни или други разтворими скали, каквито са варовиците на Витоша. 
По този начин между скалите се получават много малки и по-големи отвори, през 
които водата се процежда бързо. Така най-отгоре има почви, които не задържат вода и 
бързо изсъхват. Върху тях растат само растения, които издържат на суша и не се 
нуждаят от много вода, така наречените ксерофити. Много от тях са с високо 
консервационно значение – ендемити, редки или защитени видове. В карстовите 
райони често има пещери и подземни реки. В този район на планината има над 30 
пещери. Край с. Боснек се намира и най-дългата пещера в България – Духлата (с 
дължина над 18 км). Друг интересен обект в района е карстовият извор „Живата вода” – 
на 1 час и 15 минути от центъра на с. Боснек. 
През 2008 г. Дирекция на Природен парк „Витоша” изгражда специална туристическа 
алея – Алея на карста. Целта е тя да запознае посетителите с удивителния свят на 
карста и интересните растения и животни, които го населяват. Край пътеката са 
поставени 10 информационни табла. Дължината на цялата алея е около 7 км и се 
изминава в едната посока за 2 часа нормален ход. Най-подходящото време за 
преминаване по трасето са ранните пролетни месеци, когато край туристическия 
маршрут цъфтят различни интересни и пъстри цветя. Температурите са умерени и 
приятни. Разходката в околностите на с. Боснек през ранните пролетните месеци е 
истинско приключение в света на цветята. Посещението през летните месеци може да 
се превърне в неприятно преживяване поради открития терен, липсата на вода и 
дървета, които да предложат сенчесто укритие от силното слънце в района. Като цяло 
мястото е слабо посещавано и предлага спокойствие и уединение. 
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Тема: Косматият дъб разказва 

  
 

Целева група Деца на възраст от 11 до 15 години. 
 

 

Основно послание Когато получаваш, трябва и да даваш – наш дълг е да запазим 
косматия дъб! 

Място на провеждане Алея на карста, Природен парк „Витоша” (лъчев маршрут от с. 
Боснек до м. Живата вода и обратно до селото). 

Препоръчително 
време за провеждане 

1 май – 15 юли; 1 септември – 15 октомври. 

Продължителност 4 часа. 

Методи Беседа по маршрут, разказ, ролева игра, игри, наблюдение. 

Необходими 
материали  

Клонки и листа на космат дъб; 1 пелерина; 1 шапка от листа на 
космат дъб; 2-4 дървени/картонени дъски с прорязани 
очертания на 6 дървесни вида; 2-4 комплекта 
дървени/картонени листа; 2-4 кутии с жълъди (от няколко вида 
дъбове); 2-4 схеми с показани плодовете на няколко вида дъб; 
един голям картон с нарисуван космат дъб с листа; 20 бр. 
цветни маркери. 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Космат дъб (Quercus pubescens), сем. Букови (Fagaceae) 

Описание и разпознаване: листопаден храст или дърво високо до 20 м. Листата са 
обратно яйцевидни с дръжка и дължина до 10 см. В млада възраст са гъсто окосмени, а 
по-късно отгоре са почти голи и тъмнозелени, а отдолу – сивозелени и окосмени. 
Жълъдите са приседнали и дълги до 2 cм. Куполът на жълъдите е с окосмени, 
прилегнали люспи. Цъфти през май. Едногодишните клонки и пъпки са с напластени 
власинки. Има добре развита коренова система с множество коренчета в близост до 
повърхността. 
Общо разпространение: южните части на Европа и Югозападна Азия. 
Разпространение в България: среща се главно на южни и припечни склонове в 
предпланините и планините до 1000-1500 м н.в. 
Разпространение на Витоша: среща се в долния пояс до 1000 м н.в., главно в южните 
части на планината.  
Други названия на вида: бял дъб. 
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Значение: косматият дъб формира гори, които са с богато биологично разнообразие. 
Косматият дъб има и горскостопанско значение, главно за добив на дърва за огрев. 
Доказано е, че кореновата система на косматия дъб е изключително добър 
гостоприемник за спорите на трюфела, което би могло да има стопанско значение. 
Дървесината на косматия дъб е изключително ценна за направата на висококачествени 
бъчви и мебели, тъй като е твърда, трайна и тежка. Този дървесен вид се използва 
широко в народната медицина и във фармацевтичната промишленост. С лечебна цел се 
употребява кората на младите стволове и клони. Тя съдържа 10-20% дъбилни вещества 
(пирогалови танини), фитонциди, флавоноиди, белтъци, скорбяла, кверцитанинова 
киселина, пектин, въглехидрати. Кората от бял дъб има антисептично, 
противопаразитно, затягащо и противовъзпалително действие, което се дължи на 
свойството на дъбилните вещества да въздействат върху клетъчните мембрани. 
Любопитно: жълъдите на косматия дъб дълго време са били характерна част от 
храната на индианците. Богата на танини, кората от бял дъб снабдява тялото с витамин 
B12 и минерали – калций, желязо и цинк. Помага при язви, проблеми с далака и диария. 
Чай от космат дъб се приема при кървене на стомаха, белите дробове и ректума. 
Премахва камъни в жлъчката и бъбреците и подобрява потока на урината. Отварата от 
кора е подходяща за вагинални промивки при инфекции, помага при хемороиди. 
Използва се също и при проблеми с пикочния мехур, херпес и кървене от носа. Външно 
кората от дъб се прилага при различни обриви, ужилвания, ухапвания и др. Използва се 
за лечение на възпаления, изгаряния и рани. При изплакване на венците с отвара от бял 
дъб, те се стягат и се предотвратява рискът от загуба на зъби. Могат да се прилагат 
компреси при подути жлези и лимфни възли, при слаби кръвоносни съдове и 
разширени вени.  
Състояние и проблеми: в България поради многократните сечи горите от космат дъб 
най-често са с издънков произход.  
В еволюционното си развитие косматият дъб се е обособил като силно светлолюбив и 
сухоустойчив вид и е елемент на ксеротермната горска растителност. Косматият дъб не 
понася засенчване и обикновено е изместван от други листопадни дъбове, затова най-
често се среща в малки групи и единични екземпляри.  
Косматият дъб е от представителите на дъбовете у нас, най-силно засегнати от 
антропогенно въздействие. Значителна част от месторастенията му обикновено се 
намират в близост до населени места, където пашата и сечта са по-трудно 
контролируеми. Освен това, ниско продуктивните ксерофитни дъбови насаждения през 
последните десетилетия са били включени в категорията „гори за реконструкция“, 
които са залесявани предимно с черен бор и тази практика е довела до някои 
отрицателни последици като съхнене на монокултурите и силна пожароопасност. 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: центърът на с. Боснек, пред Кметството 

Водачът събира групата и се представя. 
Здравейте! Казвам се ... и ще бъда ваш водач днес. Предстои ни  интересна среща с 
един мъдър дълголетник от Витошкото царство. Кой е, ще разберете след малко. 
Хайде да тръгваме, че той ни очаква! 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 
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Спирка 1: на 15 минути от Стартовата точка, в края на северната част на 
с. Боснек, до информационното табло за природните местообитания на 
ПП „Витоша” 

След като групата се събере, водачът продължава беседата. 
Сигурно вече нямате търпение да разберете с кого ще се запознаем днес?! Я да видим 
колко ви бива в отгатването на гатанки?! 
Пролет ни развеселява, 
лете ни разхладява, 
всяка есен ни гощава.  
Що е то? /дървото/ 
Хм, да, точно така, дървото, но не какво да е, а специално! Ще ви запозная с един 
представител на семейство Букови, от рода Дъбови. Както знаете, дъбовете се 
славят с дълголетие, има дъбове на над 1000 години. Моят приятел – Косматият дъб, 
не прави изключение. Този дълголетник е преживял какво ли не, бил е свидетел на 
различни исторически събития и може да се каже, че е част от българския дух и 
култура. Със сигурност срещата с него ще бъде много интересна, защото той има 
какво да ни разкаже! Да ви кажа най-напред, че той малко се обижда като го 
наричаме Космат дъб. Предпочита да го наричат Бял дъб. В интерес на истината, 
той не се нуждае от епилация, тъй като окосмяването му е само по клонките и 
листата в млада възраст. По-късно листата му отгоре стават почти голи и 
тъмнозелени, а отдолу – сивозелени и окосмени (водачът показва няколко клонки и 
листа на космат дъб и дава възможност на децата да ги разгледат). И така, нека ви 
кажа няколко думи за него преди да отидем в дома му и чуем неговия разказ. 
Косматият дъб е дърво, което може да достигне до 20 метра височина. Плодовете 
му са приседнали жълъди, дълги до 2 см. Расте по сухи, каменисти склонове в 
предпланините и планините до 1000-1500 метра надморска височина. Във Витоша се 
среща в долния пояс до 1000 м, главно в южните части на планината (до ей там 
отсреща). Тоест, за да стигнем до дома му няма да се катерим много! Да тръгваме 
към дъбовия лес, да се насладим на гостоприемството на този дървесен вид!  

Спирка 2: на 10-15 минути от Спирка 2, 10-15 минути от Спирка 1, покрай 
пътя за м. Живата вода 

Водачът приканва групата да седне около дървото. Облича си пелерина и слага шапка 
от листа от космат дъб (по този начин влиза в ролята на Косматия дъб) и започва да 
говори с по-дебел глас. „ Здравейте и добре дошли в моя дом, скъпи гости! Лесно ли ме 
намерихте? Както вече видяхте, аз живея в ниските етажи на многофамилния блок  
Природен парк „ Витоша“ ( до около 1000 метра надморска височина). Достигнал съм 
завидните 150 години. Но за съжаление съм един от малкото оцелели космати дъбове. 
За да разберете защо е така, ще ви върна назад във времето. Обликът на 
растителността на Витоша се е формирал след последното заледяване  (преди повече 
от 10 000 години). Проведените изследвания показват, че в следледниковия период 
флората на Витоша не е претърпяла съществени промени. В многофамилния блок, в 
далечните исторически времена са живеели дъбове, букове, смърчове, бели борове и 
ели.  През годините сменяли различни етажи и ту едните властвали, ту другите. Но 
на какво се дължали тези промени?! Дали защото апартаментите, които били по-
високо в планината, били по-луксозни и стрували повече пари?! Хихи – не, разбира се! 
Оказва се, че причината била човешката дейност. От 15-ти до 19-ти век 
растителните ресурси на парка са били подложени на силно човешко въздействие. В 
онези далечни времена са се развивали рударството, примитивната металургия и 
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номадското скотовъдство. За примитивната обработка на желязна руда били 
необходими огромни количества дърва и дървени въглища. Прекомерната 
експлоатация на природните ресурси тогава довела до постепенното изсичане на 
голяма част от горите. Както се казва – всичко трябва да се прави с мярка!  
Ние, белите или космати дъбове, винаги сме били ваши приятели. Нашата дървесина е 
широко използвана за изработването на мебели и бъчви, тъй като е трайна, здрава и 
тежка. Много хора приготвят лекарства от вълшебната ни кора. Затова  очакваме 
да ни цените повече и да се грижите за нас! Доброто трябва да се заплаща с добро. 
Разказът ми стана много тъжен. Разбира се, че не всичко е толкова мрачно, особено 
след създаването на Парка. С обявяването му през 1934 година, когато вашите баби и 
дядовци са били големи колкото вас,  нещата за нас, дъбовете, се промениха към 
добро. В природен парк „ Витоша“ ние, дивите обитатели сме на специална почит! 
Учените следят какво се случва в горите, а специална стража пази редките видове. 
Казват, че Паркът си има специален закон, наричат го План за управление. Там са 
очертани основните заплахи за горите в Парка. А те са:  
- бракониерски сечи – най-често по периферията; 
- паша на кози – най-често в покрайнините на населените места около Парка; 
- ниска квалификация на новите собственици на гори – непознаване на законовата база 
и правилата за устойчиво ползване и стопанисване на горите; 
- пожари; 
- развитието на инфраструктурата и заемането на горски площи; 
- замърсяване край пътищата; 
- чести ветровали; 
- ерозиране вследствие на туристическата активност; 
- нарушаване на водния режим, преди всичко в поречията на реките. 
Ех, дечица, важно е да има такива места като парк „ Витоша“. Много съм видял, сега 
дойде ред и на добрите времена. Служителите от Парковата дирекция и много 
неправителствени организации работят заедно, за да се справят с проблемите! 
Надявам се разказът ми да ви е развълнувал и вие също да се отнасяте с по-голяма 
отговорност към нашата съдба. Благодаря ви, че бяхте мои гости, ще ви чакам 
отново. Лятото ще ви даря с прохлада, есента и зимата с подслон! Нали знаете, че аз 
също имам заслуги за чистата вода, която пиете? Е, хайде, довиждане приятели! 

..................... 

Водачът сваля костюма на Косматия дъб и казва: „ Виждате ли какви внушителни 
размери има дъбът? Как мислите, колко от вас като се хванат за ръце ще могат да 
обградят дървото? И приканва децата да го обградят. Каква е според вас височината 
на дъба? Знаете ли, че тя се равнява на около шестетажна сграда?! Разбрахте ли 
приблизително на колко години е този космат дъб? Ако вие познавате дядо си и най-
много прадядо си, то това дърво е видяло дядото на вашия прадядо. Съдбата на този 
величествен гигант е в нашите ръце, нека заедно да му дадем заслуженото 
спокойствие. Както ще разберете по-късно, от неговия живот зависят и други 
растителни и животински видове.  

След това водачът може да дискутира с децата основните заплахи за горите и какво 
според тях трябва да се направи, за да се опазят ресурсите на планината. След беседата 
водачът приканва децата да продължат напред по маршрута.  
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Спирка 3: на 10-15 минути от Спирка2, покрай пътя за м. Живата вода 

На тази спирка водачът продължава беседата като обяснява, че дъбовите гори са дом за 
много растения, животни и гъби. Дава указания за провеждане на играта „Можете да ни 
намерите при косматия дъб”. 
 
Игра „Можете да ни намерите при косматия дъб”  
Препоръчителен брой участници: 10-20 деца. 
Времетраене: 20-25 минути.  
Необходими материали: няма. 
Описание на играта: водачът избира 5 деца, дава им да си изтеглят листчета, на които 
пише в какви животни ще се превъплатят (например: папуняк, кълвач, гъсеница, бухал, 
прилеп). Дава малко време на децата-животни да помислят как ще се представят – те 
трябва да застанат пред останалите и без думи, само с мимики и жестове да обяснят 
какви животни са. Казва на останалите, че след малко ще видят животни, чийто живот е 
свързан с косматия дъб. Играта завършва след като участниците познаят всички 
животни. Ако се затрудняват, водачът може да им помага с въпроси или насочващи 
изречения (например:  „Мисля, че това животно има дълъг клюн; това животно май 
лети и може да върти главата си на 180 градуса; това животно май няма крака, а 
пълзи; това животно се превръща в друго, което лети и т.н.“ ).Каква ще бъде точно 
помощта от страна на водача зависи от начина представяне на децата-животни и др. 
 
След края на играта водачът-интерпретатор прави обобщение. 
Косматият дъб – това голямо дърво, може да се разглежда като цяла екосистема! В 
короната си той приютява различни видове птици, храни с жълъди и листна маса 
горски бозайници и др. Я да видим, дали можете да се сетите и за други животни, за 
които нашият Космат дъб е безценен дом? – хм, браво! Освен че дъбовите гори са 
убежище за дивите обитатели в Парка, те изпълняват и някои специални роли, също 
както във филмите са главните актьори. През лятото правят сянка за животните 
под него, пазят водите в почвата и така тя остава влажна по-дълго време. А 
корените пък задържат почвата и я предпазват от отмиване при силни дъждове. 
Изобщо, чудни са дъбовете! Много добрини сме видели и ние, хората от тях! 

Спирка 4: на 20-25 минути от Спирка 3, на поляната преди да се навлезе в 
гората по пътеката за м. Живата вода  

На това място на групата предстоят две кратки и забавни игри.  
 
Игра „Листопад”  
Препоръчителен брой участници: 4-20 деца. 
Времетраене: 5-10 минути.  
Необходими материали: 2-4 дървени/картонени дъски с прорязани очертания на 5 
дървесни вида (космат дъб, шестил, едролистна липа, бук и обикновен габър); 2-4 
комплекта дървени/картонени листа. 
Описание на играта: участниците се разделят на 2-4 отбора. Водачът дава на всеки 
отбор по една дървена/картонена дъска и един комплект с 6 листа от различни дървета-
приятели на Косматия дъб. В рамките на не повече от 5 минути участниците трябва да 
намерят правилното място на листата на дърветата върху дъската. Победител в играта е 
отборът, които пръв подреди листата върху дъската.  
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След края на играта водачът насърчава децата да отгатнат на кои дървесни видове 
принадлежат листата. Допълва техните отговори и дава кратка информация за тях. 
Добавя, че в Боснешкия карстов район се среща и букът. А в по-влажните букови гори 
могат да се срещнат шестилът и обикновеният габър.  
Следващата игра запознава децата с това как могат да разпознаят различни видове дъб 
по техните жълъди.  
 
Игра „Това е моят плод”  
Препоръчителен брой участници: 4-20 деца. 
Времетраене: 5-10 минути.  
Необходими материали: 2-4 кутии с жълъди (от няколко вида дъбове) и 2-4 бр. схеми с 
показани плодовете на няколко вида дъб. 
Описание на играта: участниците се разделят на 2-4 отбора. Водачът дава на всеки 
отбор по една кутия с жълъди, 2-4 бр. схеми с показани плодовете на няколко вида дъб 
и ги оставя за 5 минути да намерят кои от  жълъдите са на косматия дъб. Победител в 
играта е отборът, които пръв открие жълъдите на косматия дъб.  

Спирка 5: на 10-15 минути от Спирка 4, м. Живата вода  

На финала водачът дава указания за последната дейност – играта „Това съм аз – 
Косматият дъб!”. 
 
Игра „Това съм аз – Косматият дъб!”  
Препоръчителен брой участници: 4-20 деца. 
Времетраене: 5-10 минути.  
Необходими материали: един голям картон с нарисуван космат дъб с листа, 20 бр. 
цветни маркери. 
Описание на играта: водачът поставя картона с косматия дъб на видно място и  раздава 
на участниците по един цветен маркер. Поставя им задача да измислят по една дума, 
която би охарактеризирала най-добре косматия дъб. След това да напишат своята дума 
с цветен маркер на картона с дървото, в листата на косматия дъб. Когато всички 
участници се изредят, водачът изчита написаните думи, може да добави и други, като 
обясни какво има предвид. 
 
Нашата разходка завърши, както разбрахте винаги сте добре дошли в дома на 
Косматия дъб – Природен парк „ Витоша“! Можете да доведете тук своите 
родители и приятели. Споделете с тях историята на Косматият дъб! Покажете им 
красивата българска природа и приканвайте всички да бъдат по-отговорни, да 
мислят за бъдещето на дивите растения и животни. За да могат да ги видят и 
вашите деца, внуци и правнуци! Довиждане и приятен ден от мен! 

Подходящи думи и изрази 

Дървесен вид, опазване, заплахи, природа, планина, жълъди, космат дъб, бял дъб и др.  

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери, дипляни на дървесни видове за 
победителите в игрите.  
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Тема: Чудните растения на Боснешкия карст 

  
 

Целева група Посетители на възраст над 16 години. 
 

 

Основно послание Някои растения имат специални приспособления, които им 
помагат да живеят на по-сухи места. Много от растенията на 
Боснешкия карст са важни за опазване. 

Място на провеждане Алея на карста, ПП „Витоша“.  

Препоръчително 
време за провеждане 

1 май – 15 юли. 

Продължителност 3,5 часа. 

Методи Беседа по маршрут, интерактивна демонстрация, визуализация, 
проучване. 

Необходими 
материали  

Прозрачна пластмасова кутия с продупчено дъно (пълна с 
парчета варовик); 1 бутилка с вода; 3 бр. работни листа за 
всяка група (приложение №1), 3 бр. химикалки, 3 бр. подложки 
за писане; 2-4 комплекта по 10 бр. ламинирани снимки/рисунки 
на растения.  

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Растения, обитаващи района на Боснешкия карст  

За обща информация виж уводната част за района на Боснешкия карст. 
Боснешкият карст е местообитание за интересни растителни видове. Типични 
представители през пролетта са див зюмбюл, пролетен горицвет, планинско котенце, 
райхенбахова перуника. Тук растат и много видове, които са привързани към варовик – 
дървовиден плюскач, кримско асфоделине, зимзелен, обикновено гологлавче, 
лимонолистна асинеума, тънколистен лен, пересто коило. По сухи и скалисти места 
растат видове като паронихия, златна раменка, струмски равнец, планинска чубрица. 
През есента пък може да се наблюдава лечебния хисоп. От семейството на орхидеите 
тук също могат да се видят редица представители.  
 



169 
 

 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: в края на северната част с. Боснек, до 
информационното табло за природните местообитания на ПП „Витоша” 

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. Добре дошли в Природен парк 
„ Витоша“. Сега сме сред един от най-малко познатите, но най-забележителни 
райони на планината – Боснешкия карст. А някой знае ли какво означава карст? 
Карстът представлява група геоморфоложки форми, които са образувани от 
разтварянето на пластове от карбонатни или други разтворими скали, каквито са 
варовиците на Витоша. Боснешкият карстов район е част от по-голям карстов 
комплекс, който включва цялата планина Голо Бърдо и част от южните склонове на 
Витоша. Боснешкият карстов район е с площ около 30 квадратни километра, като 23 
квадратни километра са окарстени скали. Боснешкият карст е изграден от силно 
напукани варовици и доломити с възраст от първата третина на Мезозоя (Триас). 
Основна роля в процеса на окарстяването има водата – водите на река Струма и 
валежите. Боснешкият карстов район е забележителен със своя геоложки строеж и 
форми, а също и с природните си дадености. По такива места често живеят редки и 
уникални видове. Но кой и защо ще видим след малко. Днес освен приятна разходка 
сред природата, красиви гледки, ви обещавам също и пътешествие из чудния свят на 
растенията на Боснешкия карст. Готови ли сте? 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на 5-10 минути от Стартовата точка, покрай пътя до 
информационното табло, представящо птиците в района. 

Водачът изчаква групата да се събере и продължава с беседата. Показва пластмасова 
прозрачна кутия с продупчено дъно, пълна с парчета варовик. Изсипва вода в кутията и 
сравнява протичането й между парчетата варовик в кутията с преминаването й през 
карста.  
Вече казахме, че карстът се получава от разтварянето на пластове от карбонатни 
или други разтворими скали. Но как точно става това и как изглежда отблизо? 
Карстът се получава, когато мека скала като тази, наречена варовик, се разтваря от 
действието на водата (от дъждовете или пък под действието на потоците). Така 
между скалите се получават много малки и по-големи отвори, през които водата се 
процежда бързо. Най-отгоре има почви, които не задържат вода и бързо изсъхват. 
Върху тях растат само растения, които издържат на суша и не се нуждаят от 
много влага, така наречените ксерофити. Тук растат едни от най-пъстрите и 
красиви цветя. Много от тях са важни за опазване – ендемити, редки или защитени 
видове. Водачът пояснява термините. Но нека видим защо растенията, които живеят 
тук имат нужда от специални приспособления и какви са те? Водачът дава указания 
за дейността „Торбата с хитрини“. 
 
Дейност „Торбата с хитрини“  
Препоръчителен брой участници: 6-20 посетители. 
Времетраене: 10-15 минути.  
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Необходими материали: 3 бр. работни листа за всяка група (приложение №1), 3 бр. 
химикалки, 3 бр. подложки за писане. 
Описание на дейността: водачът разделя участниците на три групи. Всяка група 
получава работен лист, химикалка и подложка за писане. До следващата спирка (около 
20-ина минути) групата трябва да попълни работния лист.  
 
След това групата продължава. По пътя интерпретаторът насърчава участниците, 
задава им насочващи въпроси.  

Спирка 2: на 20-25 минути от Спирка 1, покрай пътя за местност Живата 
вода 

На подходящо място водачът прави почивка и продължава с беседата. Всяка група 
представя своите резултати и разказва за видовете, които е открила. Описва ги, прави  
предположение за вид и семейство. След това водачът обобщава събраната информация 
и насърчава дискусия.   
 
Растения, които са се приспособили даживеят на по-сухи места, се наричат 
ксерофити (от гръцки „ ксеро“ – сух и „фито“ – растение). Вие вече сами открихте 
някои от приспособленията на чудните растения тук, в Боснешкия карст или както 
аз обичам да казвам – някои от хитринките, които имат. Но нека да бръкнем сега в 
торбата и да видим какво още са измислили растенията по сухите места, така че 
изобщо да е възможно тяхното съществуване, а и бих казал/а разцвет!  
Всички растения поглъщат/пият вода от почвата, при дишането тя се изпарява и се 
освобождава от растенията чрез транспирацията. На по-сухите места растенията, 
ако нямаха защитни механизми, щяха да изпаряват водата по-бързо. Това би довело 
до бързо увяхване или дори изсъхване. Всички растения на засушливи места се 
опитват да намалят загубата на вода!  
Адаптациите или хитрините можем да разделим на две групи: морфологични 
(свързани с промени във външния вид) и  физиологични (свързани с промени в 
протичането на процеси в организма). Я да видим как се отличават на външен вид 
ксерофитите! На първо място растенията, които растат на сухи места, имат по-
дребни листа и клонки, т.е. намалява се повърхността, от която се изпарява водата. 
Най-удивителната промяна, разбира се, е при кактусите, при които листата са се 
превърнали в бодли. При други растения листата сякаш са опаковани – покрити са с 
по-дебел восъчен слой, който допълнително съхранява водата. А трети растения, пък, 
са покрити с власинки. По този начин власинките намаляват въздушния поток и 
намаляват скоростта на изпарение на вода от растенията. При някои растения 
овласяването има и друга функция – плътният слой може да промени цвета на 
растението (обикновено белезникав или сив), това води до промяна на отражението 
на слънчевите лъчи и намаляване на изпарението. Показах ви преди листата на 
сребристата липа. Тя пък действа още по-хитро. През горещите летни дни, за да 
запази ценната вода, обръща към слънцето долната си сребриста повърхност на 
листата. 
Други растения, пък, имат така наречените физиологични адаптации. Такава е 
например способността на някои растения са складират вода в различни части 
(луковици, грудки, стъбла, листа). При нужда те могат да използват вода от 
собствените си запаси  и да я насочат там, където тя е необходима повече – 
например при растеж на нови тъкани. А има и такива растения, които имат намален 
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брой на устицата (пори, през които се извършва изпарението) или пък имат устица, 
които отварят през нощта вместо през деня.  
Оказва се, че да си растение, което расте по сухи места, не е лека задача. Май трябва 
да си доста хитър. Е, със сигурност трябва да притежаваш приспособление, което да 
ти помага в тези трудни условия! Вече видяхме много красиви цветя по пътя, дървета 
и храсти, които познаваме. Но сега разходката ни ще продължи, като надникнем още 
по-дълбоко в пъстрия свят на цветята в Боснешкия карст. Някои от най-специалните 
цветя ще видите за първи път в живота си!  
Водачът дава указания за дейността „Чудните цветя на Боснешкия карст“. 
 
Дейност „Чудните цветя на Боснешкия карст“  
Препоръчителен брой участници: 6-20 посетители. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали: 2-4 комплекта с по 10 бр. ламинирани снимки/рисунки на 
растения. 
Описание на дейността: водачът разделя участниците на 2-4 групи. Всяка група 
получава по един комплект с 10 бр. ламинирани снимки/рисунки на растения от 
Боснешкия карст (по преценка на водача: планинско котенце, източна ведрица, 
паронихия, лечебен хисоп, пурпурен салеп, тризъбест салеп, двурога пчелица, 
зеленоцветна платантера, истинска гнездовка, червен главопрашник, бял 
главопрашник, асинеума). Когато дадена група открие някое от изброените цветя, 
всички спират и водачът дава допълнителна информация за растението. Дейността 
може да има състезателен характер, като за всяко открито растение се дава 1 точка. 
Победител е тази група, която събере най-много точки.  
Забележка: водачът трябва да съобрази избора на видовете с периода на вегетация.  
 
По пътя групата спира на местата, където има видове от гореописаната дейност. 
Водачът също може да спре, за да посочи някое интересно растение.  

Спирка 3: на 10-15 минути от Спирка 2, последна спирка по маршрута: 
поляната на разклона за местност Живата вода 

В края на маршрута водачът коментира събраната от групата информация, насърчава 
дискусия и накрая прави обобщение.  
 
Разходката ни сред чудните растения на Боснешкия карст приключи. Първо видяхме 
защо този район е по-различен от другите места на Витоша. След това разбрахме, че 
за да оцелеят в такива условия, растенията имат нужда от приспособления. Сами 
открихте някои от тях! И това беше доста забавно! Но научихме също, че 
Боснешкият карст е местообитание за интересни растителни видове! Някои от тях 
предпочитат варовик и затова можем да ги наблюдаваме само в тази част на 
планината! Видяхме и много видове, които са важни за опазване. Едни от тях растат 
само на Балканите и никъде другаде в света! Други пък са защитени от закона, а 
трети – включени в Червената книга на България. Всички тези растения са уязвими и 
имат нужда от нашата подкрепа, за да оцелеят. А може би точно срещата с вас е 
била поредната им хитрина?! До нови срещи в Природен парк „ Витоша“.  
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Подходящи думи и изрази 

Карст, варовик, приспособление, адаптация, ксерофит, растителен вид, важни за 
опазване видове. 

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на дипляни за Босешкия карст. По време на разходката водачът-
интерпретатор следи за различни растения и ги показва на посетителите. 
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Приложение №1 
 
 

Работен лист за дейност „Торбата с хитрини“  

 Задача Видове Приспособление 
1. Открийте поне 2 вида растения в 

Боснешкия карст, които имат дебели 
месести листа. 

Описание на вид 1: 
 
 
 
 
Описание на вид 2: 
 
 
 
 
 

Сукулентните растения 
складират вода в 
стъблата и листата си. 
Често листата им са 
покрити с восъчен 
налеп, който помага за 
намаляването на 
транспирацията.  

2. Открийте поне 2 вида растения в 
Боснешкия карст, които имат луковици 
или грудки.  

Описание на вид 1: 
 
 
 
 
Описание на вид 2: 
 
 
 
 
 

Част от растенията 
складират водата в 
луковици или грудки 
под земята. Те често 
цъфтят рано напролет 
или през есента, а 
неблагоприятния 
засушлив период 
прекарват в покой.  

3. Открийте поне 2 вида растения в 
Боснешкия карст, които са силно овласени. 

Описание на вид 1: 
 
 
 
 
Описание на вид 2: 
 
 
 
 
 

Власинките от една  
страна задържат влажен 
въздух, от друга – 
намаляват изпарението 
от листа.  
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Районът на резерват „Торфено бранище” и Черни връх 

Резерват „Торфено бранище” 

Резерватът е обявен през 1935 г. и днес площта му е 783 ха. Намира се на около 
1800 м н.в. на западния край на втората денудационна заравненост на Витоша. 
Заравнеността, върху която е образувано торфището, е леко наклонена към изток, 
откъдето води началото си Драгалевската река и към югозапад към Боянската река. 
Основните скали, върху които са образувани торфищата, са монцонити и 
левкомонцонити. Образуваните върху тях почви са торфено-блатни и планинско-
ливадни. Дебелината на торфената покривка е между 0,60-2 м и има изключителни 
водозадържащи свойства. Дъждовните води и водите от стопения сняг проникват в 
торфената покривка и бавно се отцеждат от нея. Затова цялата площ на резервата е 
включена във вододайната зона на витошкия водопровод. В границите на резервата се 
намират съобщества от сфагнови мъхове. Възрастта на торфището е 1000-1500 години 
и всяка година дебелината му нараства с 1 мм. 
Тук се срещат над 300 вида мъхове и 500 вида водорасли. Тревният етаж на торфището 
се състои от видовете очиболец, росянка, тинтява, парнасия, острица, пушица 
синьоглавче, салеп, петлюга, брашнеста иглика, снежна тинтява, каменоломка, 
пластица, гъжва, бяла чемерика и др. Върху по-отцедливи места се срещат още и 
храстови съобщества от високопланински върби, хвойна и по-рядко боровинки. 
Голямото научно значение на резервата се изразява в това, че от времето, когато са се 
образували торфените слоеве, е запазен попадналият в тях цветен прашец от 
заобикалящите го гори. От анализа на поленовите зърна се установява, че в далечните 
исторически времена на Витоша са виреели смърчът, белият бор, елата и букът, които и 
до сега се срещат тук. В резервата се проследява торфообразувателния процес и се 
наблюдават промените на растителността в резултат на този процес. Достъпът на 
туристи в резервата „Торфено бранище“ е забранен. 

Черни връх 

Черни връх е първенецът на планината Витоша. Надморската му височина е 2290 м, 
което го нарежда на четвърто място по височина сред планинските първенци в 
България след вр. Мусала, вр. Вихрен и вр. Ботев. 
Върхът представлява тревиста заравненост, заобиколена с каменни грамади. Изграден е 
от монционити, които са изветрели и са превърнати в големи скални блокове. От Черни 
връх се спускат лъчеобразно каменни реки към изворите на р. Струма и с. Чуйпетлово, 
към Боянска и Владайска река, към Лъвчето и Платото.  
Черни връх има специално място в историята на българското туристическо движение.  
По призив на Алеко Константинов на 27.08.1895 г. се извършва първото организирано 
изкачване на Черни връх. Тогава повече от 300 души се изкачват на първенеца на 
планината.  Именно това изкачване се смята за рождена дата на организирания туризъм 
в България. Черни връх е включен в стоте национални туристически обекта.  
Изходна точка за върха са планинските пътеки от селата Кладница, Мърчаево, Владая, 
Бистрица, Железница, Ярлово и Чуйпетлово и от кварталите Княжево, Бояна, 
Драгалевци и Симеоново. Най-близко разположените хижи са „Алеко“ и „Кумата“. 
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Тема: Къде се крие здравето? 

  
 

Целева група Деца на възраст от 7 до 10 години. 
 

 

Основно послание Здравето се дължи на много неща и повечето от тях можем да 
намерим на Витоша. Горските плодове в планината са и вкусни 
и целебни.  

Място на провеждане Лифтова станция „Голи връх” – Черни връх. 

Препоръчително 
време за провеждане 

30 юни – 15 септември. 

Продължителност 5 часа. 

Методи Беседа по маршрут, приказка, асоциативна игра, визуализация,  
игра-състезание. 

Необходими 
материали  

Топка, черни ленти, ламинирани снимки на боровинки, 
малини, ягоди.  

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Горскоплодни видове във Витоша  

За горска ягода и малина виж информационен блок на тема „Билкова аптека”.  
 
Черна боровинка (Vaccinium myrtillus) 
Описание: черната боровинка е храстче с височина 10-40 см. Стъблата са разклонени, 
ръбести. Клонките са тясно крилати със зеленикавокафява кора. Листата са опадливи, 
широкояйцевидни, ситно напилени по перваза, голи, дълги 1-3 см. Цветовете са бели до 
зеленикави, разположени поединично в пазвите на листата. Цветните дръжки са дълги 
2-4 мм. Плодовете са синкавочерни сочни ягоди, 5-7 мм. Семената са многобройни. 
Цъфти от май до юли. 
Разпространение: Европа, Мала Азия, Кавказ, Сибир, Северна Америка. В България е 
разпространена в Стара планина, Западни гранични планини, Знеполски и Витошки 
район, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Западни и Средни Родопи, Средна гора. 
Местообитание: расте по каменливи поляни субалпийския пояс, из иглолистни и 
широколистни гори и пасища над 1000 м н.в.  
Съдържание: листата съдържат флавоноидите изокверцетин, авикуларин, до 20% 
дъбилни вещества, 2% арбутин, гликозидите миртилин и неомиртилин, урзолова 
киселина, церилов алкохол, свободен хидрохинон (следи), аскорбинова киселина 
(около 250 мг%). Плодовете след изсушаване съдържат до 12% катехинови дъбилни 
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вещества, 30% захари, пектин, около 7% свободни органични киселини, антоциановия 
гликозид миртилин, който представлява смес от гликозидите делфинидин и малвидин 
витамин C, витамин В и каротен. 
Лечебни свойства: има затягащо, антисептично и противовъзпалително действие. 
Пресните плодове нормализират перисталтиката.  
Употребяема част: за лечебна цел се събират листата (Folia Муr-tilli ) и плодовете 
(Fructus Myrtilli).  
Начин на приготвяне: плодовете се консумират пресни или сухи, накиснати в студена 
вода или като запарка. Листата се приготвят като настойка или запарка.  
 
Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea) 
Описание:вечнозелено храстче, високо до 25 см. Стъблата са с изправени и възходящи 
клонки с кафява гладка кора. Листата са кожести, дълги 8-32 мм, елипсовидни, на върха 
тъпи или плитко врязани, отгоре лъскавозелени, отдолу – бледозелени с прозрачни 
точковидни жлези. Цветовете са бели или бледорозови, камбанковидни, в групи по 3-
10, образуващи сбити, гроздовидни съцветия. Плодовете са бледи – до 
пурпурночервени сочни ягоди. Семената са многобройни.  
Разпространение: общо червената боровинка се среща в Европа, Мала Азия, Кавказ, 
Сибир, Северна Америка, Японо-Китайска област. У нас е разпространена в Стара 
планина, Витошки район, Пирин, Рила, Беласица, Западни и Средни Родопи, Средна 
гора. 
Местообитание: по каменисти и скални поляни в субалпийската зона и иглолистни 
гори. 
Съдържание: съдържат около 6% арбутин, следи от хидрохинон, около 8%катехинови 
танини, флавоноидните вещества кверцитрин, хиперозид, изокверцитрини др., 
урзолова, хлорогенова и кафена киселина, витамин С. Поради наличие на 
дъбилнивещества от катехинов тип, листата на червената боровинка се понасят по-
добре от тези намечото грозде, но са с по-ниско съдържание на арбутин. 
Лечебни свойства: листата на червената боровинка се използуват при възпаление и 
камъни в пикочните пътища като пикочогонно и протизовъзпалително средство. 
Плодовете имат общоукрепващо действие.  
Употребяема част: освен плодовете за лечебна цел се събират и листата (Folia Vitis-
idaea). 
Начин на приготвяне: плодовете имат най-силно действие в суров вид или под 
формата на прясно изцеден сок. Сушените червени боровинки запазват в много голяма 
степен ценните свойства на плода. Листата се приготвят като отвара.  
 
Синя боровинка (Vaccinium uliginosumm) 
Описание:синята боровинка е ниско храстче, високо до 50 см, с изправени клонки. 
Листата са елипсовидни или обратно яйцевидни, дълги между 5-30 мм и са 
разположени на къса дръжчица. Цветните дръжки са дълги 2-4 мм, голи. Чашката почти 
до основата си е 4-5-делна. Венчето е дълго 4-5 мм, издуто, с 4-5 зъбеца на върха. 
Плодът е почти сферичен, синкав със зеленикава месеста част. Цъфти в периода май-
август.  
Разпространение: в северното полукълбо, на север по ниските части на Арктика, на юг 
в Европа до високите части на Пиринеите, Алпите и Кавказ; в Азия - в планините на 
Монголия, северен Китай и централна Япония, в Северна Америка. У нассинята 
боровинка се среща в Средна и Западна Стара планина, Средна гора, Витоша, Рила, 
Пирин, Западни и Средни Родопи, Осогово и Кървави камък (Трънско).  
Местообитание: по каменливи и скални терени, предимно в субалпийския пояс.  
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Съдържание: синята боровинка има високо съдържание на дъбилни и минерални 
вещества, каротен, гликозид и арбутин, витамин А,  витамини от групата В, витамин С, 
органични киселини, захар, желязо и манган, пектини и фитонциди.  
Лечебни свойства: силно имуностимулиращо и общоукрепващо действие, 
противомикробно и диуретично средство, като особено подобрява зрението и работата 
на сърдечно-съдовата система. Много добро пречистващо средство на 
храносмилателния тракт.   
Употребяема част: използват се плодовете и листата на синята боровинка.  
Начин на приготвяне: плодовете се употребяват в сурово състояние и като прясно 
изцеден сок, сушени или като запарка от сушени плодове. Листата се приготвят като 
отвара.  
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: лифтова станция „Голи връх” 

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 говорим за най-важното 
нещо в живота. Кое е то според вас? Водачът насърчава дискусия и след това 
продължава. Деца, най-ценно в живота е здравето. То не се цени, когато го имаме, но 
загубим ли го, осъзнаваме колко е било важно за нас. Някой от вас боледувал ли е от 
грип? И приятно ли е да си болен вкъщи, вместо да тичаш с другите деца на двора? – 
разбира се, че не! Днес ще си говорим за здравето! Но нека сега да изиграем една игра 
и да видим какво означава за всеки един от вас здравето! 
Водачът дава указания за играта „Здравето – що е то?”.  
 
Игра „Здравето – що е то?”  
Препоръчителен брой участници: 10-20 деца. 
Времетраене: 5-10 минути. 
Необходими материали: 1 топка.  
Описание на играта: децата се нареждат в полукръг, водачът застава в средата и подава 
топката на случайно избрано от него дете. То улавя топката и трябва бързо да каже коя 
е първата дума, която му идва наум, когато чуе „здраве”. 
 
След края на играта водачът обобщава казаното от децата и продължава с въведението 
в темата.  
Много от нещата, които казахте са абсолютно точни. Днес не случайно сме дошли в 
Природен парк „ Витоша“, където въздухът и водата са чисти! (например, ако някой 
е споменал чист въздух или чиста вода). Днес заедно ще търсим отговора на въпроса 
„ Къде се крие здравето?“. По време на разходката ще ви разкажа една приказка за 
здравето. Съгласни ли сте? Нека да започнем тогава! 
Водачът започва да разказва приказката.  
В една далечна планина, сред живописни зъбери, непроходими скали и високи 
непристъпни върхове живеели Боговете. Сред тях най-ценен и уважаван бил Богът на 
здравето. Той дарявал хората със здраве. Но те често не го оценявали и не се грижели 
за него, а здравето било като децата – имало нужда от много внимание и грижи. 
Много дълго време мислил Богът на здравето как да помогне на хората и накрая 
решил. Викнал своите синове и на всеки оставил ценна заръка. При него дошъл най-
големият и ето какво казал баща му.  
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− Синко, от днес нататък ще ми помагаш да се грижим заедно за хората. 
Провъзгласявам те за Бог на слънцето. Ти ще даваш на хората не само 
светлина, но ще ги даряваш и с жизнена енергия. Слънчевите ти лъчи ще им 
помагат да укрепват  здравето си. Но хората сами трябва да намерят най-
подходящата за тях доза. Ако нямат достатъчно срещи с твоите лъчи – ще 
бъдат бледи, а ако прекаляват с тях - ще изгорят! Разбра ли синко? 

−  Разбрах, татко, тъй и ще сторя! 
 
Деца, вие знаете ли, че слънчевите лъчи са полезни за нашето здраве? Човек всеки ден 
трябва да прави слънчеви бани. Най-подходящото време за това е рано сутрин, 
докато по обед слънцето е най-силно и може да бъде вредно за нашата кожа. 
Здравата кожа е добре винаги да има лек загар. Разбира се, това е трудно за хората, 
които живеят в градовете. А къде ходят хората най-често, за да се пекат на 
слънце? – на морето, точно така! А знаете ли, че тук, в планината, човек се изпича 
по-бързо, отколкото на морето! Но затова пък и по-лесно изгаря!  
 
Ако времето е подходящо, водачът може да насърчи децата да направят слънчеви бани, 
като ги кара да се съблекат по къс ръкав или просто със затворени очи да попекат 
лицето си за няколко минути. След това водачът дава на някое от децата да прочете 
заръката от Бога на слънцето.  
 
Заръка от Бога на слънцето:  
Идвайте тук, в Природен парк „ Витоша“ редовно! Търсете слънчевите лъчи 
ежедневно и ще бъдете здрави! 
 
 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на 10-15 минути от Стартовата точка, където се пресичат пътят 
за Черни връх и зимната пътека х. „Алеко“ – заслон „Ушите“ 

След като групата се събере водачът продължава да разказва приказката.  
Хайде да се върнем пак в планината на Боговете и да разберем какво е казал Богът на 
здравето на друг от синовете си. Искате ли? 
При Бога на здравето дошъл следващият му син и ето какво казал баща му.  

− Синко, от днес нататък ще ми помагаш да се грижим заедно за хората. 
Провъзгласявам те за Бог на въздуха. Нека не ти се струва прекалено 
несериозно, „ въздухарско”! Защото твоята важност е изключителна! 
Всъщност хората не могат да преживеят дори няколко минути без да дишат! 
Кислородът помага на хората да очистват организма си и е един от най-
ценните източници на енергия! Разбра ли, синко? 

−  Разбрах, татко, тъй и ще сторя! 
 
Деца, съгласни ли сте, че чистият въздух е много важен  за нашето здраве?! 
Всъщност, знаете ли какво се случва когато дишаме? Тогава храната, която сме 
поели, се превръща в енергия, т.е., можем да скачаме, да пеем, да се движим. Затова 
дишането е много важно. Ако дишаме правилно, помагаме на тялото да усвоява 
пълноценно храната, която сме му дали. Иначе казано, може да си мислим, че когато 
сме се нахранили, трябва да имаме сили. Но това не винаги е така. Често се 
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чувстваме отпаднали и без жизнен тонус. Причината е в липсата на разходки навън. 
Има връзка мужду чистия въздух, правилното дишане и паметта или възможността 
да се съсредоточаваме.  
 
Водачът насърчава децата да направят за няколко минути дихателни упражнения. 
Показва им как да дишат дълбоко. След това кара някое от децата да прочете заръката 
от Бога на въздуха.  
 
Заръка от Бога на въздуха:  
Идвайте тук, в Природен парк „ Витоша“ редовно, където въздухът е чист, за разлика 
от този в градовете. Дишайте дълбоко и ще бъдете здрави! 
 
Деца, нека сега да чуем и какво казал бащата на третия син! 
При Бога на здравето дошъл третият  син и ето какво заръчал баща му.  

− Синко, от днес нататък ще ми помагаш да се грижим заедно за хората. 
Провъзгласявам те за Бог на водата. Синко, и твоята роля не е за подценяване! 
Та нали всички живи организми са изградени преди всичко от вода. За 
нормалната жизнена дейност хората всеки ден се нуждаят от вода.  Храната 
не може да бъде усвоена без вода! Тя отмива непотребните и дори отровни 
вещества от организма! Разбра ли, синко? 

−  Разбрах, татко, тъй и ще сторя! 
 
Деца, а какво ще кажете за водата! И без нея не можем да бъдем здрави. Всеки от 
нас трябва да пие достатъчно количество течности през деня! За един възрастен 
човек като мен е необходима поне толкова вода (показва 2-литрова бутилка), но това 
няма да ми стигне само за днешната разходка! Защото водата има и друга важна 
роля – тя подържа температурата на тялото ни. Например, ако навън е много 
горещо или тичаме, ние се изпотяваме и губим повече течности. Нужно е да пием 
вода, за да не прегрее тялото ни. Активните спортисти пият много повече вода от 
хората, които не спортуват. Например лекоатлетите могат да загубят с потта си 
две такива бутилки на ден, а някои футболисти – дори 3! Водачът обяснява колко е 
важно водата да е чиста, т.е. да не е замърсена. Обяснява каква е ролята на природния 
парк за това. След това дава на някое от децата да прочете заръката от Бога на въздуха.  
 
Заръка от Бога на водата:  
Идвайте тук, в Природен парк „ Витоша“ редовно, където водата е чиста! Пийте 
достатъчно течности на ден!  
 
След това групата продължава по маршрута.   

Спирка 2: на 45-50 минути от Спирка 1, на туристическата пътека за Черни 
връх, в близост до вр. Лъвчето 

На подходящо място, по възможност заравнена поляна, водачът прави кратка почивка. 
След това продължава с приказката.  
Деца, на това място ще чуем за срещата на Бога на здравето с още двама от 
синовете му. Те били близнаци, но не си приличали нито на външен вид, нито по 
характер. Богът на здравето дълго мислил какви задачи да им даде, докато един ден 
измислил и ги извикал при себе си. 
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− Скъпи синове! И за вас измислих задачи. Вие също ще ми помагате в грижите 
за хората. Синко, – обърнал се той към по-високия и атлетичен син – от днес 
те провъзгласявам за Бог на движението. Когато хората бездействат, сякаш 
ръждясват. Иначе казано – движението е живот, а застоят – смърт. Ти ще се 
грижиш хората да се движат, да спортуват, да извършват физически труд. 
Така ще им помогнем да съхранят мускулите си силни и млади!  

− А аз – казал другият син, прозявайки се. Аз как да помагам? 
− Ти, синко, винаги си бил противоположност на Бога на движението. Теб 

провъзгласявам за Бог на почивката. Както тези, които нищо не правят се 
разболяват, така и тези, които работят прекалено много също губят 
здравето си. Ти ще се грижиш за това хората да получават нужната почивка, 
да възстановяват силите си. Разбрахте ли? 

− Разбрахмея татко, тъй и ще сторим! – отговорили синовете. 
 
Водачът говори на децата колко е важно движението, за да бъдем здрави. Колко е 
хубаво човек да спортува. Допълва, че редовните тренировки не само укрепват тялото, 
но те оказват положително въздействие върху психиката, координацията и 
способностите за концентрация. Повишената двигателна активност е добра 
превантивна мярка срещу различни болести. Споделя статистика за обездвижеността на 
хората в големите градове и връзката с наднорменото тегло. Допълва още факти за 
важността на почивката и добрия сън за здравето. След това приканва децата да 
изиграят една игра. 
 
Игра „Почивка – движение”  
Препоръчителен брой участници: 10-20 деца. 
Времетраене: 5-10 минути. 
Необходими материали: 1 топка.  
Описание на играта: водачът ограничава игрално поле. Двама от играчите са Богът на 
движението и Богът на почивката. Всички останали се движат нормално из игралното 
поле. Ако Богът на движението докосне някое дете и му каже „движение“, то започва 
да се движи по-бързо. Ако Богът на почивката го докосне и му каже „почивка“, то 
спира на едно място. Стремежът е всички деца да се включат в играта, която 
продължава 10-ина минути или докато има интерес.  
 
След края на играта едно от децата прочита заръката от Бога на движението и Бога на 
почивката. 
 
Заръка от Бога на движението и Бога на почивката:  
Идвайте тук, в Природен парк „ Витоша“ редовно. Паркът е идеално място за 
разходки и спорт! Но е изключително място и за почивка! 
 

Спирка 3: на 35-40 минути от Спирка 2, Черни връх 

Водачът продължава с беседата.  
Деца, остана последният, най-малкият син. Да чуем ли и за него?  
При Бога на здравето дошъл най-малкият му син и ето какво казал баща му.  

− Синко, от днес нататък ще ми помагаш да се грижим заедно за хората. 
Провъзгласявам за Бог на храната. Синко, твоята роля е много важна! Някои 
хора дори са го разбрали и имат поговорка „Ние сме това, което ядем“. 
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Здравото тяло е съвършена химическа фабрика, но за да работи добре се 
нуждае от храна! Хората най-често стареят и се разболяват заради 
неправилното хранене. Помагай им да избират пълноценна и полезна храна. 
Разбра ли, синко? 

−  Разбрах, татко, тъй и ще сторя! 
 
Водачът продължава с кратка беседа за здравословното хранене. Отбелязва колко е 
важно да се яде храна, която е висококачествена, натурална, отглеждана без химикали. 
Допълва, че трябва да се ядат много зеленчуци и плодове в суров вид. Храната трябва 
да е разнообразна, приемана в малки количества и на определени интервали от време. 
Да се ограничи консумацията на захар, захарни изделия и безалкохолни напитки. След 
това моли някое от децата да прочете заръката.  
 
 
Заръка от Бога на храната:  
Идвайте тук, в Природен парк „ Витоша“ редовно. В парка ще откриете горски 
плодове – освен че са вкусни, те са и много полезни! 
 
Деца, в планината Витоша има растения, които ни даряват с прекрасни плодове. Я ми 
кажете някой сеща ли се за плодове, които човек може да намери в планината? – 
точно така, боровинки, малини, къпини, ягоди. Горските плодове освен че са много 
вкусни, са и много полезни за нас, хората! Те са ароматни и свежи и влияят добре на 
сърцето и паметта.  
Водачът допълва, че боровинките са сред от най-силните антиоксиданти, 
превъзхождащи повечето плодове и зеленчуци. В прясно състояние или като сок 
боровинките са приятно, витаминозно, общоукрепващо и тонизиращо средство. 
Плодовете на боровинките са богати на витамин А и С. Малините пък подобряват 
апетита и са добър лек срещу лениви черва. Пресните плодове на горската ягода 
повишават имунитета, подобряват храносмилането, помагат при диабет, стомашна язва 
и артеросклероза. 
 
Хайде да изиграем една последна забавна игра!  
Водачът дава указания за играта „Горските плодове – извор на здраве”. 
 
Игра „Горските плодове – извор на здраве”  
Препоръчителен брой участници: 10-20 деца. 
Времетраене: 15-20 минути. 
Необходими материали: черни ленти, ламинирани снимки на боровинки, малини, 
ягоди.  
Описание на играта: водачът ограничава игрално поле, разполага на земята 5-10 
ламинирани снимки на боровинки, малини, ягоди. Няколко (2-3) от играчите са 
„вируси“ (с черни ленти на ръцете) и се опитват да хванат децата. Децата бягат от 
„вирусите“, докато открият горски плод на земята, вземат го в ръце и казват: 
„боровинката ме пази“, „малината ме пази“ или „ягодата ме пази“. Децата имат право 
да държат картата около минута, след което трябва да я пуснат на земята и да търсят 
друга.  
 
След края на играта водачът показва ламинираните снимки на децата и им показва 
отличителните белези на боровинките (трите вида, които растат в планината), малините 
и горските ягоди. След това прави заключение по темата.  
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Е, деца, доста се позабавлявахме, нали?! Днес разбрахме, кой ни помага, за да бъдем 
здрави! Но да видим дали си спомняте! Точно така! А накрая разбрахме, че горските 
плодове освен че са много ароматни, са и изключително полезни – истински малки 
контейнери на здраве. Е, деца, надявам се да спазвате заръките на Боговете и да се 
грижите за здравето си!  

Подходящи думи и изрази 

Горски плодове, боровинки, черна боровинка, червена боровинка, синя боровинка, 
горски ягоди, малини, здраве.  

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери, дипляни на горски плодове.  
По време на разходката водачът-интерпретатор следи за боровинки и други горски 
плодове, които показва на децата.  
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Тема: Живот на ръба 

  
 

Целева група Деца на възраст от 11 до 15 години. 
 

 

Основно послание Да дадем своята подкрепа на растенията, които живеят на 
„ръба на планината”, за да не бъдат на „ръба на оцеляването”. 

Място на провеждане Лифтова станция „Голи връх”– заслон „Ушите“ – вр. Ушите. 

Препоръчително 
време за провеждане 

30 юни – 30 септември. 

Продължителност 5 часа. 

Методи Беседа по маршрут, игри, визуализация. 

Необходими 
материали  

3-20 листа със снимки/рисунки на 4-те растителни вида 
(сибирска хвойна, лапландска върба, витошки еделвайс, 
алпийска камбанка); 3-20 бр. химикали; 4 бр. карти с 
информация за 4-те растителни вида (приложение №1); 
„Изповедта на една върба” (приложение №2), зелени съвети 
(приложение №3). 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Във вертикална посока Витоша се разделя на четири лесорастителни пояса: 
нископланински (дъбов и габъров); среднопланински (буков); високопланински 
(буково – иглолистен); субалпийски (субалпийско редколесие, клекови и хвойнови 
формации). Въпреки голямата надморска височина на планината, във Витоша липсва 
алпийски растителен пояс. Това донякъде се дължи на откриването на площи и 
създаването на обширни пасища, при което е заличена характерната растителност. В 
най-високите части съществуват съобщества, съставени от растения, характерни за 
алпийския растителен пояс, но те са само отделни групи и не образуват цяла система.В 
парка има два природни резервата в него – Бистришко бранище и Торфено бранище. 
Бистришко бранище е обявен за резерват с цел да се запазят първичните екосистеми от 
смърч, както и видовете от субалпийската зона. Горите обхващат около 51% от 
неговата площ, а останалата част са алпийски тревни зони и каменни грамади. Вторият 
резерват на Витоша е „Торфено бранище“. Основната цел за обявяването му е да бъдат 
запазени в естествено, незасегнато от човешката дейност състояние торфищните 
комплекси във високопланинския дял на Витоша и свързаната с него влаголюбива 
растителност. Дебелината на торфищната покривка в него е от 0,6 до 2 м. Възрастта на 
торфището е от 1000 до 1500 години. То расте твърде бавно – средногодишно по 1 мм. 
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Торфищата и мочурите са местообитания, за които е характерно преовлажняването, 
дължащо се на високи подпочвени води, стичащи се повърхностни води, висока 
въздушна влажност или комбинация от тези три фактора. Най-богата на растителни 
видове е субалпийската зона.  

Сибирска хвойна (Juniperus sibirica), сем. Кипарисови (Cupressaceae) 
Описание: нисък, вечнозелен храст с гъсто облистени полегнали клонки (височина до 
0,5 м). Кората е гладка, сивокафява. Листата са игловидни, с дължина 4-8 мм, гъсто 
разположени, слабо дъговидно извити, с една белезникава линия отгоре. Цветовете са 
еднополови, генеративните органи са разположени двудомно. Период на цъфтеж е май-
юни. Плодовете са синьозелени, сферични, месести шишарки, чийто диаметър е по-
голям от дължината на шишарките. Размножава се със семена. 
Общо разпространение: в планините от Северния умерен пояс и Арктическата област. 
Разпространение в България: Стара планина, Витоша, Беласица, Западни погранични 
планини, Пирин, Рила, Родопи. 
Любопитно: шишарките от сибирската хвойна се използват изсушени като подправка 
за месо, сосове и плънки. Използва се и за ароматизиране на алкохолни питиета. 
Древни източници свидетелстват, че шишарките са използвани като противозачатъчни. 
 
Лапландска върба (Salix lapponum), сем. Върбови (Salicaceae) 
Описание: листопаден храст с тънки клони, достига височина 1-1,5 м, рядко 2-2,5 м. 
Едногодишните клони са тъмно червени. Листата са лацентни или продълговато 
елиптични, дълги 4-5 см, широки 2-3 см. На върха заострени, а в основата кръгли. 
Цветовете са еднополови, генеративните органи са разположени двудомно. Цъфти през 
април-май. Плодът е приседнала кутийка, с дължина 7-8 мм, съдържа 12-16 семена с 
дължина около 1 мм. Размножава се със семена или вегетивно. 
Местообитания и популации: расте по заблатени места и торфища, върху кисели 
почви. 
Общо разпространение: Шотландия, Скандинавския полуостров, субалпийските и 
алпийски части на планините в Европа, Урал и Сибир.  
Разпространение в България: Витоша, Рила, Стара планина, Родопи; 1500-2600 м н.в. 
Разпространение във Витоша: основно разпространение е платото на Витоша при 
надморска височина около 2000 м н.в. 
Състояние и проблеми: на Витоша лапланската върба намира оптимални условия за 
развитие и разширява заеманите територии. Естествените сукцесионни процеси на 
развитие на хигрофилната растителност към мезофилна в съчетание с промените на 
климата застрашават съществуването на разглежданите хигрофилни фитоценози заедно 
със съответния тип местообитание и едновременно с това намаляват осигуряването с 
вода не само планините, но и прилежащите и по-далечни равнинни територии. 
Отводняване на територии с разпространение на ценози на субарктичните върби води 
към развитие на мезофилни съобщества и изчезване на разглеждания тип 
местообитания с тяхната хигрофилна растителност. 
Любопитно: този вид е медоносно растение, използва се и в народната медицина. В 
Сибир пъпките са основна храна на кеклиците, там така й я наричат кекликова върба. 
През зимата тя е добра храна за зайците и лосовете. 
 
Витошки еделвайс (Antennaria dioica ), сем. Сложноцветни (Asteraceae) 
Описание: многогодишно,тревисто вечнозелено растение, с пълзящо коренище. 
Стъблото е бяло, вълнесто, високо до 20 см. Приосновните листа салопатовидни, 
събрани в розетка. Стъблените листа са линейни, покрити с меки сребристи власинки. 
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От 2 до 8 дребни цветни кошнички, разположени на върха на стъблото, на цвят са бели 
или светлорозови. Обвивката на кошничката е съставена от сухи, керемидообразно 
наредени листчета. Плодовете са дребни плодосемки. Размножаването е със семена. 
Местообитания и популации: планински ливади, слънчеви поляни и каменисти места 
в субалпийския и алпийски пояс. 
Общо разпространение: Европа, Западна Азия и Северна Америка. 
Разпространение в България: Стара Планина, Витоша, Западни гранични планини, 
Беласица, Пирин, Славянка, Рила, Родопи и Средна гора. 
Разпространение във Витоша: среща се по високите ливади в субалпийския пояс. 
Природозащитно значение: глациален реликтен вид, лечебно растение под закрилата 
на Закона за лечебните растения 
Значение:лечебно и декоративно растение – сухите стръкове на растението се 
използват за приготвяне на сухи букети. 
Любопитно: цялото растение е гъсто покрито с бели власинки, затова изглежда почти 
бяло.  
 
Алпийска камбанка (Campanula alpina), сем. Камбанкови (Campanulaceae) 
Описание: многогодишно,тревисто растение. Стъблата са изправени, разклонени или 
слабо разклонени. Листата са линейно-ланцетни, гъсто влакнести, приосновните в 
розетка, стеснени в основата. Стъбловите дребни. Венчето е 15-20 мм дълго, 
камбанковидно, синьо. Цъфти юни-август.Плодът е кутийка. Размножаването е със 
семена. 
Местообитания и популации: високопланински тревисти места над 1700 м н.в. 
Разпространение в България: Стара Планина, Витоша, Западни гранични планини, 
Беласица, Пирин, Рила, Родопи. 
Разпространение във Витоша: среща се по високите ливади в субалпийския пояс. 
Любопитно: този род е известен от древността. Името му от латински означава 
камбана, поради формата на цветовете на растенията. Растения от този род 
произхождат от северното полукълбо. 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: лифтова станция „Голи връх” 

В началото на маршрута водача събира групата и се представя. 
Здравейте! Казвам се ... и ще бъда ваш водач. Повечето от вас, както и аз самият, 
често използваме израза „ сибирски студ”, когато искаме да кажем, че е много 
студено. Растенията, които ще ви представя днес не се боят от сибирски студ, те 
живеят високо в планината, където климатичните условия са най-сурови. Те, така да 
се каже, живеят на „ покрива” на планината. Част от видовете, с които ще се 
срещнете, съдържат в името си сибирски, алпийски или лапландски. Вас също не ви е 
страх от студа, щом като сте дошли толкова високо в планината Витоша! Онзи връх 
там, най-високият, знаете ли как се казва? Точно така, това е Черни връх. А колко е 
височината му над морето знаете ли? Той е четвъртият по височина връх в България. 
Водачът провежда беседа за климата и пита дали децата знаят, че колкото по-високо в 
планината отиват, толкова по-суров е климатът. Обяснява с какво се характеризира 
планинския климат (ниско атмосферно налягане и температура, голяма относителна 
влажност на въздуха, интензивна слънчева радиация (богата с ултравиолетови лъчи), 
чести ветрове, малка температурна амплитуда). Допълва, че на различните места в 
планината има различен климат. Например, в най-ниските южни части има много 
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топлолюбиви видове, докато тук, където са в момента растенията трябва да могат да 
издържат на студ и вятър, на силни слънчеви лъчи и големи температурни разлики. 
Допълва, че видовете, които живеят в тропиците нямат никакъв шанс да оцелеят 
отрицателни температури и точно обратното видовете, които живеят на север или 
високо в планините обикновено оцеляват минусови температури от -5 °C до -30 °C. 
Та, както казахме, днес ще срещнем видове, които обичат суровия климат и живеят 
тук, по най-високите места на Витоша. А кои са тези видове ще разберете след 
малко, като продължим напред по маршрута. 
 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на 20 минути от Стартовата точка, по пътеката за заслон 
„Ушите“, малко преди разклона на пътеката за х „Преспа“ 

На подходящо място (уширение по маршрута), водачът прави спирка и продължава с 
беседата. Обяснява, че сега ще спомене как се казват основните герои на днешната тема 
за студоустойчивите растения на Витоша и ги приканва да слушат внимателно.  
Я ми кажете, всъщност знаете ли откъде идва израза сибирски? 
Сибир е район на Русия в северната част на Азия. В този район (Якутия) е измерена 
най-ниската температура в Северното полукълбо (–71,2°C). Това е и най-ниската 
температура в постоянно обитавано населено място. Само вАнтарктидаса 
измервани по-ниски температури. 
Растението, което ще видим се нарича сибирска хвойна – среща в планините от 
Северния умерен пояс и Арктическата област. В България се среща в по-високите 
наши планини над 1700 м н.в.  
А знаете ли според легендите къде живее Дядо Коледа? 
Лапландияе най-северната финландска провинция. Столицата на област Лапландия 
е Рованиеми. Градът е разположен точно на Полярния кръг. Името на другото 
студоустойчиво растение идва именно от там – лапландска върба.  Видът се среща в 
Шотландия, Скандинавския полуостров, субалпийските и алпийски части на 
планините в Европа, Урал и Сибир. В България можем да го видим на Витоша и Рила, 
над 1500 метра надморска височина.  
Знаете ли, коя е най-високата планина на континента Европа? 
До скоро се смяташе, че Алпите са най-високата планина на континента с първенеца 
си връх Мон Блан – 4807 м надморска височина. Има много спорове относно това, 
други твърдят че най-висока е планината Урал, с върха Елбрус – 5642 м надморска 
височина. Така или иначе, растението което ще ви представя е кръстено на Алпите, 
тази висока и величествена планина, със суров климат и дълбоки следи от 
ледниковата епоха. Въпреки че стоически издържа на студеното време, на вид 
алпийската камбанка е много нежна, крехка и изключително красива.   
Знаете ли, изображението на кое растение е емблемата на Български 
туристически съюз? 
Видът, който ще ви представя днес, е от семейството на еделвайса и съдържа в 
името си еделвайс, но е съвсем различно растение и се нарича витошки еделвайс. 
Въпреки че е витошки, не се среща само във Витоша, но във всички наши високи 
планини, както и в умерените области на почти цяла Европа и Азия.  
 
Игра „Растения от витошкия алпинеум” 
Препоръчителен брой участници: 6-20 деца. 
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Времетраене: 5-10 минути. 
Необходими материали: 3-20 листа (в зависимост от броя на участниците) със 
снимки/рисунки на 4-те растителни вида, 6-20 бр. химикали. 
Описание на играта: водачът раздава на всеки участник по един лист със снимки на 4-
те растителни вида и по един химикал. След това дава указания на участниците – след 
като вече са научили имената на видовете, да ги открият по снимките и да напишат 
името на всеки вид под снимката. Победител е участникът, който пръв и правилно е 
написал имената на растенията. 
 
След края на играта водачът показва ламинирани снимки/рисунки на всеки вид 
последователно и дава кратка информация за видовете – описание, местообитание, 
значение и др. След което поставя задача на децата, вървейки по маршрута да се 
оглеждат и да търсят растенията на терен. 

Спирка 2: на 10-15 минути от Спирка 1, заслон „Ушите“ 

Водачът избира подходящо място за провеждане на играта (заравнено място или 
уширение на пътеката) и прави спирка.  
 
Здравейте деца, както днес вече стана дума, говорим за растенията, чийто дом са 
най-високите части на планината Витоша. А знаете ли по какво се отличават тези 
растения, от тези, които растат по ниските части на планината?  
Водачът изслушва предположенията на децата и обяснява термина издръжливост – 
способността на растенията да оцеляват неблагоприятни климатични условия (студ, 
горещина, суша, наводнения или вятър).  Допълва, че в умерените ширини , терминът 
най-често се описва студоустойчивост обикновено се измерва чрез най-ниската 
температура на растенията могат да издържат.  
 
Игра „Растения – алпинисти от Витоша” 
Препоръчителен брой участници: 6-20 деца. 
Времетраене: 15-20 минути. 
Необходими материали: 4 бр. карти с информация за 4-те растителни вида 
(приложение №1). 
Описание на играта: водачът избира 4 участника, всеки един от тях си тегли карта с 
информация за вида, който ще бъде. Децата-растения имат 5 минути да прегледат 
информацията, за да могат да отговарят коректно на останалите от групата, които ще 
им задават въпроси, за да отгатнат видовете. Децата-растения застават пред групата и 
отговарят на задаваните въпроси, като отговорът им може да бъде само „да” или  „не”. 
Забранени са въпроси, в които се съдържат имената на растенията. Играта свършва, 
когато са разпознати и четирите вида. Примерни въпроси: „Храст ли си?”, „Дърво ли 
си?”, „Цветовете ти сини ли са?”, „Цветовете ти бели ли са?”, „Листата ти иглички ли 
са?” и т.н. 
 
Ако за алпинистите покоряването на високите върхове е хоби, спорт или професия, 
то за тези растения, това е начин на живот – живот на ръба. Хайде сега, 
пригответе се, слагайте ветроустойчивите си дрехи и да се катерим нагоре, да 
открием тези безстрашни растения. 
По маршрута към следващата спирка водачът се оглежда за други интересни 
представители, които растат в субалпийската зона и ги показва на децата. При интерес 
по темата може да допълни, че видовете, които са тясно свързан със скални 
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местообитания се наричат петрофилни. Тези, които растат високо в планините, растат 
при едни от най-суровите условия за живот в света.  

Спирка 3: на 10-15 минути от Спирка 2, вр. Ушите 

Водачът дава кратка почивка на децата да отдъхнат и след това продължа с беседата.  
 
Игра „Ледена епоха” 
Препоръчителен брой участници: 6-20 деца. 
Времетраене: 10-15 минути. 
Необходими материали: няма. 
Описание на играта: участниците застават зад очертана линия, водачът застава от 
другата страна на линията и казва „Вие сте растения от ... , настъпва ледников период, 
ще оцелеят само тези от вас, които имат виолетово-синьо, като цветовете на алпийската 
камбанка”. Участниците се оглеждат и търсят по себе си дреха или аксесоар с търсения 
цвят, ако имат нещо в този цвят преминават линията, ако не остават и изпълняват 
следващото условие на водача, което също е свързано с познатите видове. Например: 
„Вие сте растения от ... , настъпва ледников период, ще оцелеят само тези от вас, които 
имат бяло или бледорозово, като цветовете на витошкия еделвайс”, „Вие сте растения 
от ...“, настъпва ледников период, ще оцелеят само тези от вас, които имат зелено, като 
вечнозелените иглички на сибирската хвойна, „Вие сте растения от ... , настъпва 
ледников период, ще оцелеят само тези от вас, които имат сиво или кафяво, като кората 
на сибирската хвойна”, „Вие сте растения от ... , настъпва ледников период, ще оцелеят 
само тези от вас, които имат синьо, като шишарките на сибирската хвойна” и т.н. 
 
Всъщност деца, да оцелееш в природата не е толкова просто, както като в играта 
„ Ледена епоха“. Не това дали имаш един или друг цвят ти дава шанс да оцелееш тук, 
сред най-суровите условия на високата планина. Учените са доказали, че за това от 
една страна са отговорни специални гени, т.е. от генетичният код на всяко растение 
зависи колко е устойчиво на ниски температури. От друга страна за това отговарят 
сложни биохимични процеси в клетката. Разбира се, в природата, растенията най-
добре знаят къде да растат и къде не. А нашите планински приятели са намерили най-
подходящите условия точно тук. Те не сте страхуват от студа, но какви са техните 
тревоги ще разберем след малко!  

Спирка 4: на 10-15 минути от Спирка 3, отново заслон „Ушите“ 

След като всички се съберат водачът продължава своята беседа и дава указания за 
следващата игра.  
Деца, днес се запознахме с четири растения, които не се страхуват от студ и вятър, 
които живеят на „ ръба на планината”, но те също са изправени пред 
предизвикателства. И се оказва, че имат нужда от нашата подкрепа. Но нека да 
видим сами защо и как чрез следващата игра. 
 
Игра „Изповедта на една върба” 
Препоръчителен брой участници: 4-20деца. 
Времетраене: 10-15 минути. 
Необходими материали: „Изповедта на една върба” (приложение №2). 
Описание на играта: водачът приканва групата да седне в кръг и дава на един от 
участниците да прочете текста „Изповедта на една върба”. Всички слушат внимателно 



189 
 

и след изчитането на текста, водачът пита участниците какво са научили от 
„изповедта”. Дискутират заплахите и обобщават заедно информация. Водачът дава 
допълнителна информация за проблемите и заплахите за растенията от 
високопланинския пояс. 
 
След играта водачът прави заключение и още веднъж затвърждава посланието на 
днешната тема.  
 
Дойде време да слезем от „ покрива” на планината и да кажем довиждане на 
удивителните растения, които живеят тук. Както разбрахте, в България можете да 
ги видите само във високите части на планините, но ако някои ден отскочите по на 
север, към Сибир например или стигнете до Антарктика срещата ви с тях е сигурна. 
Научихте много неща за тези видове, но се надявам да запомните, че те имат нужда 
от нашата подкрепа, за да оцелеят. Трябва да се погрижим да не променяме 
местата, където живеят. Затова и една от най-важните теми в света днес е 
промяната на климата.  Може да ви се стори невероятно, но нещата които правим 
вкъщи и долу в града се отразяват на тези красиви създания тук, високо в планината.  
Водачът раздава на всяко дете по един зелен съвет, след това всеки прочита неговата 
препоръка (приложение №3). За по-интересно зеленият съвет може да е сложен в 
отпечатък на крак и водачът да обясни какво означава въглероден отпечатък. Всички 
заедно коментират връзката на зелените съвети с промяната на климата и състоянието 
на високопланинските видове.  

Подходящи думи и изрази 

Растение, опазване, заплахи, високопланински пояс, алпийски пояс, субалпийски пояс, 
ледников период, климатични условия и др. 

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на картички, стикери, дипляни с високопланински растителни видове за 
победителите в игрите.  
По време на разходката водачът-интерпретатор обръща внимание на разглежданите 
видове на място, в природата и нагледно показва различните части на растенията, 
характерни отличителни белези и т.н. 
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Приложение №1 
 
 

Информационни карти за играта „Растения-алпинисти от Витоша“ 
 

Сибирска хвойна, сем. Кипарисови 
Общ вид Нисък, вечнозелен храст с гъсто облистени полегнали клонки (височина до 0,5 м). 
Кора Гладка, сивокафява. 
Листа Игловидни, с дължина 4-8 мм, гъсто разположени, слабо дъговидно извити, с една 

белезникава линия отгоре. 
Цветове 
(съцветия) 

Еднополови, генеративните органи са разположени двудомно. Цъфти май-юни.  

Лапландска върба, сем. Върбови 
Общ вид Листопаден храст с тънки клони, достига височина 1-1,5 метра, рядко 2-2,5 м. 
Млади клонки Едногодишните клони са тъмночервени. 
Листа Лацентни или продълговато елиптични, дълги 4-5 см, широки 2-3 см. На върха 

заострени, а в основата кръгли 
Цветове 
(съцветия) 

Еднополови, генеративните органи са разположени двудомно. Цъфти през април-
май. 

Витошки еделвайс, сем. Сложноцветни 
Общ вид Многогодишно,тревисто вечнозелено растение, с пълзящо коренище. 
Стъбло Бяло, вълнесто, високо до 20 см. 
Листа Приосновните листа салопатовидни, събрани в розетка. Стъблените листа са 

линейни, покрити с меки сребристи власинки. 
Цветове 
(съцветия) 

от 2 до 8 дребни цветни кошнички, разположени на върха на стъблото, на цвят са 
бели или светлорозови. Обвивката на кошничката е съставена от сухи, 
керемидообразно наредени листчета. 

Алпийска камбанка, сем.Камбанкови 
Общ вид Многогодишно,тревисто растение. 
Кора Изправени, разклонени или слабо разклонени. 
Листа Линейно-ланцетни , гъсто влакнести, приосновните в розетка, стеснени в основата. 

Стъбловите дребни. 
Цветове 
(съцветия) 

Венчето 15-20 мм дълго, камбанковидно, синьо. 
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Приложение №2 
 

ИЗПОВЕДТА НА ЕДНА ВЪРБА 

 

 Аз съм не просто върба, аз съм Лапландска върба, от семейство 

Върбови. Семейството ми е голямо, разпространени сме предимно в 

умерения климатичен пояс на Северното полукълбо, но отделни видове са 

проникнали и в субтропичните, та дори и в тропичните области както на 

Северното, така и на Южното полукълбо. Много малък брой видове са 

достигнали чак до ледените пустини на Арктика, а други са жители на 

алпийските части на високите планини – аз съм именно техен представител. 

Живея високо във Витоша планина. Повечето ми роднини са дървета, но 

моята съдба е по-различна. Ако дойдете в дома ми, ще усетите студа и 

силния вятър. За да устоя на тези несгоди, имам голямо коренище и съм 

останала по-ниска, но не се оплаквам от това, та аз съм на върха. Живея на 

високо и всичко е в „краката ми”. Мъката ми е друга, ние растенията „от 

върха”, сме в опасност. Нашият живот „на ръба”, за съжаление може да се 

превърне в „живот на ръба на оцеляването”. Домът ни се променя с всеки 

изминал ден. Глобалните промени в климата водят до засушаване, което 

променя нашето местообитание. Вече от няколко години в планината пада 

по-малко сняг, а зимите са по-топли. През лятото температурите стават все 

по-високи, дните са по-горещи и по-сухи. Не само климатичните промени, 

но и намесата на човека, чрез отводняването, промяната на водния режим на 

реките и други са сериозна заплаха за нашето съществуване.  

Някои от моите сестри вече решиха да отидат малко по-високо. Но аз 

обичам родното си място. Решила съм да остана още малко тук. Защото вече 

няколко години служителите от Природен парк „Витоша“ идват и правят 

научни изследвания и една сложна дума ползват „мони… монитор … 

мониторинг“. Чувала съм от други обитатели на Парка, че те се грижат за 

дивите животни и растения на Витоша. Та затова реших да остана и да видя 

дали пък те няма да ми помогнат.  

Мили хора, не забравяйте, че ние сме естествен резервоар за продължително 

задържане на водите и незаменим регулатор за тяхното равномерно 

разходване през сухия сезон. Наши спътници в живота са много редки  и 

застрашени от изчезване видове. Известни сме с лечебните си свойства и 

медоносни качества. Бъдете наши съюзници, нека заедно водим борбата за 

оцеляване! 
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Приложение №3 
Примерни зелени съвети за края на беседата 

 
1. Събирай отпадъците разделно – поне 65% от твоя боклук може да се рециклира или 

компостира. 
2. Избягвай бутилираната вода – само 15% от пластмасовите бутилки се рециклират, а 

разграждането им може да отнеме повече от 1000 години. 
3. Помисли два пъти преди да купиш нещо – само 6 седмици след покупката повечето продукти 

отиват в коша. 
4. Поправи течащата тоалетна – тя може да е причината за загубата на 200 литра вода на ден. 
5. Инсталирай аератори и ограничители на крановете – струята ще е по-силна, но ще се състои от 

по-малко вода и повече въздух. 
6. Ходи пеш до магазина – в 50% от случаите използваме кола само за да изминем 3-4 км.  
7. Засаждай дървета – горите са пазителите на водата, можеш да помогнеш в България да има 

повече зелени площи и гори. 
8. Използвай обществен транспорт – ползвайте се на автобус или влак, винаги когато е 

възможно.Това ще намали емисиите на въглероден двуокис.  
9. Измивай плодовете в купа – така ще спестиш повече от 20 литра питейна вода. А водата от 

купата използвай за поливане на цветята вкъщи. 
10. Изключвайте електроуредите, когато не ги използваш!  
11. Изгаси лампите, когато не си в стаята.  Осветлението честоможе дае причина за 40% от 

разходите за електроенергия. 
12. Избягвай бутилираната вода – само 15% от пластмасовите бутилки се рециклират, а 

разграждането им може да отнеме повече от 1000 години. 
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Поречието на река Струма 

 
Единствената голяма река, която извира от планината, е река Струма – най-дългата в 
Югозападна България. Дължината й до българо-гръцката граница е 285 км, а общата й 
дължина – 415 км. Долината й e ограничена от планините Осогово, Влахина, 
Малешевска, Огражден и Беласица – на изток, от Рила и Пирин – на запад. Струма води 
началото си от южните склонове на Витоша, от обширно мочурище в подножието на 
Черни връх. След това тече на север през яз. „Студена”, при гр. Перник завива на запад, 
в Темелковското долинно разширение – на юг, криволичи (меандрира) през проломи и 
котловини, пресича Благоевградската котловина, Орановския пролом, Симитлийската 
котловина, Кресненския пролом, Санданската котловина, Петричката котловина и при 
с. Кулата напуска пределите на България. Античното име на река Струма е Стримон. 
Под това име пресича Гърция и се влива в Орфанския залив на Егейско море. Река 
Струма приема водите на около 42 притока. По-големите от тях са: Конска река, 
Драговищица, Елешница, Бистрица, Джерман, Рилска река, Благоевградска, Санданска 
и Пиринска Бистрица и Струмешница. Водосборът на река Струма в България заема 
югозападния дял на страната до границите със Сърбия, Македония и Гърция. Площта 
на басейна е 5050 км2 (4,7% от общата площ е в България).  
За опазването на поречието на Струма са въведени специални мерки. Съгласно Плана 
за управление на ПП „Витоша“ не се допускат: замърсяване в горното течение на 
р. Струма, водохващания, строителство или други дейности, които биха довели до 
нарушаване на естествения дебит на реката или характера на средата; достъп на 
моторни превозни средства до губилищата на р.Струма; изземване и добив или 
преместване на каменен материал от реките. Районът на изворите на река Струма е 
един от най-слабо посещаваните райони на територията на ПП „Витоша“. Това го 
прави и един от най-ценните райони за опазване на биоразнообразието в планината. 
 По поречието на река Струма, на територията на ПП „Витоша“ се намира и едно 
населено място – с. Чуйпетлово. 
Село Чуйпетлово е китно селце, сгушено в долината на Струма, на около 1200 м н.в. 
Преди около 350 години е основано като рударско селище. В миналото е имало две 
видни, много рудници и въглищарници. След упадъка на рударството животът тук 
постепенно запада. Чуйпетлово е изходен пункт към долините на реките Матница и 
Струма, към извора Живата вода и пещерата „Духлата”, както и към върховете Кръста, 
Даута, Ярловски Купен и Черни връх.  
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Тема: Растения, които обичат водата 

  
 

Целева група Деца на възраст от 4 до 6 години. 
 

 

Основно послание Да съхраним местообитанията на влаголюбивите видове! 

Място на провеждане Поречието на река Струма, ПП „Витоша”. От източния край на 
с. Боснек покрай пещера „Духлата“, по поречието на реката. 

Препоръчително 
време за провеждане 

1 юни – 30 септември.  

Продължителност 3,5-4 часа. 

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

Необходими 
материали  

5-20 бр. картинки за оцветяване с 4-те растителни вида, 2-4 бр. 
картони формат А3, 5-10 комплекта цветни моливи. 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Водни растения. Растителни видове от ПП „Витоша“, свързани с водата 

Водните растения биват:  
• хелофити – обитават периферията на водните басейни и по-голямата им част се 

развива над водната повърхност:Equisetum palustre,Bolboschoenus 
maritimus,Butomus umbellatus, Alisma plantago-aquatica,Leucojum aestivum,Typha 
latifolia,T. angustifolia, Heleocharis palustris, Phragmites australis. 

• хидрофити (типични водни растения): 
� Прикрепени с плаващи листа: Nymphaea alba, Nuphar lutea, Stratiotes 

aloides,Hydrocharis morsus-ranae,Nymphoides peltata, Trapa 
natans,Marsilea quadrifolia,Vallisneria spiralis. 

� Прикрепени, изцяло потопени: Zannichelia palustris,Zostera marina,Isoetes 
lacustris. 

� Неприкрепени с плаващи листа (неустонови): Salvinia natans, Wolffia 
arrhiza, Lemna minor, L. gibba, L. trisulca, Spirodela polyrrhiza. 

� Неприкрепени, изцяло потопени (планктонни):Ceratophyllum demersum, 
Utricularia vulgaris. 

 
Характерните приспособителни белези на водните растения са следните:  

• по-голяма листна повърхност. Тънки и нежни листа, или силно разсечени (по-
добро поглъщане на CO2 и светлина); 

• редуцирана или липсваща коренова система; 
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• силно развит аеренхим в корените, стъблата или листата; 
• механични тъкани в централната част на стъблото (за гъвкавост); 
• отделяне на слузести вещества по повърхността (предпазване от изсъхване); 
• восъчен налеп по плаващите листа; 
• липса на устица и кутикула по потопените листни повърхности; газообмен по 

цялата повърхност; 
• липса на диференциация на мезофила на палисаден и гъбчест; 
• силно развито вегетативно размножаване; 
• при много водни растения се развиват и надземни форми; 
• ниско осмотично налягане; 
• много са космополити, напр. Elodea canadensis. 

 
Обикновен блатняк (Caltha palustris), сем. Лютикови (Ranunculaceae)  
Описание: многогодишно тревисто растение, с кухо и гладко коренище. Стъблото е 
голо, слабо разклонено, високо от 40 до 60 см. Листата са назъбени, приосновните 
листа са сърцевидни, с дълги дръжки, а стъблените – по-малки и с по-къси дръжки. 
Цветовете са събрани в рехави съцветия и имат по 5 околоцветни дяла. Цветовете са 
доста едри 2,5-5 см в диаметър, жълти и блестящи. Тичинките са многобройни, а броят 
на плодниците е от 5 до 15. Цъфти от април до август. Плодовете са 5-15 броя мехунки, 
от които след разпукването излизат семената. Размножаването е главно със семена.  
Общо разпространение: в цяла Европа, по-рядко по Средиземноморието и Средна 
Азия. 
Разпространение в България: по заблатени, мочурливи ливади и край потоци в цялата 
страна, предимно в планините от 400 до 2000 м н.в.  
Значение:използва се в народната медицина и хомеопатията, има добри декоративни 
качества. Лечебно растение под закрилата на Закона за лечебните растения.  
Други названия на вида: блатниче, блатен невен, гергьовско цвете, гергьовче, жабешко 
цвете, жабинек, желтурче, жълт блатняк, змиев трън, змийни любеници, змийско 
грозде, зъмско цвете, мазно кокълче, попова лъжичка, разгон. 
Любопитно: латинското име произлиза от гр. calathos – „чаша“ заради формата на 
цветовете и лат. palus – „блато“, където предимно се среща. През Средновековието в 
Западна Европа е било използвано по време на църковните фестивали като едно от 
растенията, посветени на Богородица. Споменато е няколко пъти от Шекспир в 
неговите произведения.В Англия листата се готвят както спанак. След изваряване, 
цветните пъпки губят горчивината си, поставят се в оцет и се използват като подправка 
към храната. В миналото смлените корени на растението са били добавяни към 
брашното.Използва се като декоративно растение за влажните места в парковете – 
известни са културни форми с гъсти цветове.От цветовете се получава жълта боя. 
Растението е отровно.  
Състояние и проблеми: негативните фактори от естествен характер са свързани с  
промените в климата – глобалното затопляне и засушаване се отразява крайно 
неблагоприятно върху хигрофилната растителност. А отрицателните фактори от 
антропогенен  характер включват неконтролираното му събиране за лечебни цели. 
 
Блатна мента (Mentha pulegium), сем. Устоцветни (Lamiaceae)  
Описание: многогодишно тревисто растение, с добре развито коренище, от което всяка 
пролет излизат по няколко приповдигащи се и разклонени стъбла. Стъблата на блатната 
мента са покрити с редки власинки. На височина те са от 20 до 40 см. Листата са 
срещуположни, яйцевидни или заострено елипсовидни, назъбени или целокрайни, 
отдолу и отгоре покрити с власинки. Цветовете са розови или розоволилави, събрани в 
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5 до 15 многоцветни и кълбовидни прешлени в пазвите на листата. Цветните прешлени 
са наредени на разстояние един над друг по цветоносното стъбло. Цъфти от юни до 
септември. Плодовете са дребни кутийки с кълбовидни гладки орехчета с по няколко 
семенца в тях. 
Общо разпространение: цяла Европа, Източна Азия и Северна Африка. 
Разпространение в България: цялата страна – от крайбрежието на морето до около 
1000 м н.в. 
Разпространение на Витоша: мочурливи ливади и влажни крайпоточни места. 
Други названия на вида: бласкун. 
Любопитно: надземните части на блатната мента съдържат етерично масло, дъбилни 
вещества и гликозиди – ценен източник за получаване на веществата, използвани във 
фармацевтичната и парфюмерйната промишленост. Блатната мента е отдавна 
използвано растение и от народните лечители. Те препоръчват отвара от листата и като 
успокоително и дезинфекциращо средство. Тази билка се използва и за инхалации 
против настинка и чай против главоболие, менструални спазми и болки.  
Ментите са известни още от древността. В своите съчинения Плиний Стари пише, че 
ментовият аромат усилва мозъчната дейност и затова тогавашните студенти носели 
венци от мента по време на занятия. При тържества и пирове римляните ароматизирали 
залите, в които се събирали.  
Състояние и проблеми: негативните фактори от естествен характер са свързани с  
промените в климата – глобалното затопляне и засушаване се отразява крайно 
неблагоприятно върху хигрофилната растителност. А отрицателните фактори от 
антропогенен  характер включват неконтролираното му събиране за лечебни цели. 
 
Крайпоточно великденче (Veronica beccabunga), сем. Живеничеви 
(Scrophulariaceae)  
Описание: многогодишно тревисто растение, с дълго, тънко и хоризонтално коренище. 
Има изправени, рядко полегнали във водата стъбла, които достигат от 20 до 120 см 
височина, единични или разклонени, кухи, зелени и голи. Листата са заоблени до 
ланцетни, около 1 см дълги, широки 7-45 мм. Зелени на цвят, разположени върху дълги 
дръжки. Съцветията са рехави, гроздовидни, връхни и странични от 1 до 5 на брой. 
Венчето е светлосиньо с розови оттенъци, 5-7 мм широко. Тичинките не надвишават 
цветния диск. Цъфти от май до октомври. Плодовете са от типа „кутийка” 3-4 мм дълга 
и 3,5-4,5 мм широка, почти сферична. Семената са многобройни, светлокафяви. 
Общо разпространение: Европа, Сибир, Централна Азия, Средиземноморието. 
Разпространение в България: цяла България. 
Разпространение на Витоша: среща се край потоци и влажни места в низини и 
планини до 2100 м н.в. 
 
Обикновена блатия (Lythrum salicaria), сем. Блатиеви (Lythraceae) 
Описание: многогодишно тревисто растение, достигащо височина до 1,5 м.  Има дебел, 
вдървеняващ се корен с множество разклонения, разположени в повърхностния почвен 
слой. Има множество високи, изправени, окосмени стъбла с 4 или повече изпъкнали 
ивици. Листата са последователни, приседнали, срещуположни или по три в 
прешлени, гъсто покрити с власинки. Приосновните листа са сърцевидни, средните 
листа са елипсовидни, а  връхните – тясно ланцетни,   достигащи на дължина 3-10 см. 
Цветовете са червеникаво-пурпурни. Събрани са в гъсти, дълги класовидни 
съцветия, разположени по върховете на централното стъбло и разклоненията му. 
Периодът на цъфтеж е юни-август. Плодът е продълговата, яйцевидна, двугнездна, 
разпукваща се на два дяла кутийка. 
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Общо разпространение: Северозападна Африка, Европа, Югоизточна Австралия.  
Разпространение в България: цяла България.  
Разпространение на Витоша: среща се на влажни почви, край реки и потоци до 
1700 м н.в. 
Други названия на вида: върболист. 
Състояние и проблеми: негативните фактори от естествен характер са свързани с  
промените в климата – глобалното затопляне и засушаване се отразява крайно 
неблагоприятно върху хигрофилната растителност. А отрицателните фактори от 
антропогенен  характер включват: водохващания и корекции на водоеми – водят до 
нарушаване на естествения воден режим, което може да доведе до засушаване в 
екосистемите; предизвикани от човека пожари – освен прякото унищожаване на 
видовете, те влияят и върху състава на почвената покривка, могат да доведат и до 
ерозия; замърсяване с битови и химически отпадъци – променя се химическият състав 
на водите и почвите, което води до загуба на видове и местообитания; замяна на 
коренната растителност с чужди видове, които завземат местообитанията на местната 
растителност. 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: краят на село Боснек 

В началото на маршрута водачът се представя на групата. 
Здравейте! Казвам се ... и ще бъда ваш водач. Ще ви запозная с едни растения, които 
много обичат водата, животът им без вода е направо немислим. Ще посетим техния 
дом – поречието на река Струма. Как се наричат растенията, които са тясно 
свързани с водата и кои техни представители ще видим днес, ще разберете след 
малко. А сега нека да продължим напред по маршрута – по бреговете на река Струма. 
Това е най-голямата река, която извира от Витоша и се насочва към Егейско море. 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Прави 
инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на 15 минути от Стартовата точка, край входа на пещера 
„Духлата“  

На това място, след като групата се събере, интерпретаторът продължава своята беседа.  
Нека ви попитам – къде се срещат растенията? Водачът изчаква отговорите на 
децата. Насочва ги с въпроси и след това обобщава. Растения се срещат навсякъде – в 
планината, в равнината, по морския бряг, някои от тях са изключително красиви и 
затова ги отглеждаме в градините и домовете си. Както всяко живо същество, 
растенията също се нуждаят от някои неща, за да могат да растат. Знаете ли, кои 
са тези неща? – точно така, слънчева светлина, вода, богата почва и минерали. Всяко 
растение има различни предпочитания, някои се нуждаят от повече светлина, други 
от повече вода, трети растат върху определени почви. Тъй като маршрутът ни ще 
бъде по поречието на река, как мислите, какви растения, ще видим тук? – да, точно 
така, аз май вече ви казах – такива, които обичат водата.  
Сега, слушайте внимателно, ще ви разкрия каква е външността на нашите 
влаголюбиви растения.  
Казват му Обикновен блатняк, но е известен и с имената Жълт блатняк, Блатниче и 
много други. Листата му са назъбени, тези най-долу приличат на сърце и имат дълги 
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дръжки, а тези по стъблото са по-малки и с по-къси дръжки. Цветовете му са доста 
едри, жълти и блестящи на цвят. 
Г-ца Блатна мента има разклонено стъбло и е по-ниска от Обикновения блатняк. 
Листата й са разположени едно срещу друго. Приличат на яйце. Цветовете са розови 
или розоволилави, събрани в 5 до 15 многоцветни и кълбовидни прешлени в пазвите на 
листата. Цветните прешлени са наредени на разстояние един над друг по 
цветоносното стъбло.  
Крайпоточното великденче е с изправено стъбло, но е възможно и да бъде полегнало 
във водата. Листата му са заоблени, зелени на цвят, разположени върху дълги дръжки 
Цветовете са светлосини. 
Г-жа Обикновена блатия ще я познаете по множеството високи, 
изправени, окосмени стъбла  с 4 или повече изпъкнали ивици. Цветовете й са ярко 
червени. 
Водачът дава указания за играта „Моята премяна“. 
 
Игра „Моята премяна”  
Препоръчителен брой участници: 5-20 деца. 
Времетраене: 20-30 минути.  
Необходими материали: 2-20 бр. картинки за оцветяване с 4-те растителни вида 
(приложение №1), 5-10 комплекта цветни моливи. 
Описание на играта: след като вече са получили кратка информация за общия вид на 
четирите растения, водачът раздава на всяко дете по една картинка, с нарисувани 
четирите растителни вида и моливи за оцветяване. Децата трябва да разпознаят 
видовете на картинката и да оцветят правилно всяко растение. Ако е необходимо 
водачът помага на групата при правилното разпознаване на видовете.  
 
След края на играта водачът разкрива какви са местообитанията на тези видове и 
приканва децата, вървейки по маршрута да се оглеждат за тези растения. Обръща им 
внимание, че ако реката я няма, и описаните растения ще изчезнат оттук. 

Спирка 2: на 10-15 минути от Спирка 1, край реката, на около 1 км нагоре 
по течението, след входа на пещера „Духлата“ 

Интерпретаторът дава кратка почивка на групата и след това продължава с играта 
„Обичаме водата“. 
 
Игра „Обичаме водата”  
Препоръчителен брой участници: 5-20 деца. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали: няма. 
Описание на играта: водачът приканва децата да се наредят в кръг, като той застава в 
средата и изрежда имената на различни растения. Когато каже името на влаголюбиво 
растение, децата трябва да клекнат, при изброяването на други видове продължават да 
се движат прави в кръг. Например: лайка – вървят в кръг, крайпоточно великденче – 
спират и клякат и т.н. Ако някое дете сбърка и клекне на вид, който не е влаголюбив и 
обратното – продължи да ходи при влаголюбив вид, излиза от играта. В началото на 
играта водачът може да улесни децата, като им каже да слушат внимателно, тъй като 
влаголюбивите видовете, които ще изброява съдържат в името си „речен”, „ воден”, 
„крайречен”, „ крайпоточен”, „ блатен”, „ езерен” и др., т.е. думи, свързани с водата и  
водните басейни и т.н. 
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Примерни влаголюбиви видове: блатна мента, водна лилия, воден габър, водна роза, 
воден морач, блатна тинтява, блатна незабравка, блатняк, блатно кокиче, блатна 
перуника, блатен дремник, блатен жълт кантарион, водна леща. 
 
След приключването на играта водачът още веднъж обобщава информацията и 
споменава няколко влаголюбиви видове. Може да покаже на децата силно овласен вид 
и да пита дали според тях този вид расте край реката. След това да обясни, че 
обикновено растенията, които растат покрай вода не са покрити с власинки. А точно 
обратното – такива растения обикновено растат на сухи места – власинките пречат на 
прекалено бързото изпарение на водата по тях. След това всички продължават по 
маршрута.  

Спирка 3: на 10-15 минути от Спирка 2, на полянка край реката, нагоре по 
течението, на около 700-800 метра от Спирка 2 

Водачът продължава темата със следващите игри.  
 
Игра „Кои са нашите съседи?”  
Препоръчителен брой участници: 4-20 деца. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали:  няма.  
Описание на играта: водачът разделя групата на 2 отбора и след теглене на жребий се 
определя кой отбор ще започне пръв. Задачата, която им поставя, е да изброят растения 
и животни, които също като разглежданите видове, обичат водата. Децата от първия 
отбор казват име на растение или животно и ако видът съответства на търсените, 
отборът получава 2 точки. Следват децата от другия отбор, които също получават 2 
точки за правилен отговор. При грешен отговор се отнема 1 точки. Победител е 
отборът, които събере най-много точки. 
 
Игра „Нарисувай моя дом”  
Препоръчителен брой участници: 4-20 деца. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали:  2-4 бр. картони формат А3, 4 бр. цветни моливи. 
Описание на играта: водачът разделя групата на 2-4 отбора, дава на всеки отбор по 
един картон формат А3 и цветни моливи. След това поставя задача на децата да 
нарисуват „дома” на обикновения блатняк, блатната мента, крайпоточното великнедче 
и обикновената блатия. След като отборите са готови с рисунките, водачът ги поставя 
на видно място. 
Домът на нашите приятели, който сте нарисували, изглежда доста чист, красив и 
приветлив. Надявам се да остане такъв и занапред. Как мислите, дали би могло да се 
случи нещо лошо с тези растения или с техния дом? Ами например, ако хората от 
селото покрай което минахме днес дойдат и пресушат водите на тази река, ако в нея 
не остане и капчица вода, какво мислите че ще се случи с нашите приятели, 
влаголобивите растения? Най-вероятно те ще изчезнат. Същата съдба ще сполети  и 
още много други растения и животни!  
Водачът допълва, че влаголюбивите растения са тясно свързани с водите, затова 
замърсяването им, а и  промените, свързани с тях (пресушаване, прекомерно ползване 
от хората) оказват неблагоприятно въздействие върху растенията, които живеят покрай 
реките. Затова, където е необходимо трябва да се изграждат пречиствателни 
съоръжения, да се ограничи употребата на пестициди и минерални торове, да се пестят 
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водните ресурси и др. Друга много сериозна заплаха за водолюбивите видове е 
глобалното затопляне на климата, което води до засушаване.  
Идва краят на днешната ни разходка! Запознахме се интересни видове растения и 
видяхме колко важна е за тях водата. Тя е изключително важна за всяко живо 
същество на нашата планета, затова трябва пестеливо да я използваме и да не я 
замърсяваме! Защото можем да променим не само нашия живот, но и съдбата  на 
много растителни и животински видове. Нека тази промяна бъде към по-добро!  

Подходящи думи и изрази 

Растение, водолюбиво растение, влаголюбиво растение, водно растение и др. 

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери и дипляни за растенията на Витоша за 
победителите в игрите.  
По време на разходката водачът-интерпретатор се оглежда за интересни водолюбиви 
растения и при интерес ги показва на групата. 
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Приложение №1 

Картинки за оцветяване за играта „Моята премяна”  

 

ОБИКНОВЕН БЛАТНЯК  
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БЛАТНА МЕНТА  
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КРАЙПОТОЧНО ВЕЛИКНЕДЧЕ 
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ОБИКНОВЕНА БЛАТИЯ 
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Тема: Малки изследователи – листа и цветове 

  
 

Целева група Деца на възраст от 11 до 15 години. 
 

 

Основно послание Да си ботаник-изследовател е забавно и интересно!  

Място на провеждане Поречието на река Струма, от село Чуйпетлово нагоре по 
течението на реката. 

Препоръчително 
време за провеждане 

15 юни – 15 септември. 

Продължителност 3,5-4 часа. 

Методи Беседа по маршрут, игра, визуализация, интерактивно 
проучване, игра-състезание. 

Необходими 
материали  

20 бр. ламинирани картинки на цвят и лист, формат А7; синя, 
жълта и зелена ленти; 1 бр. рисунка на общ вид на цветно 
растение; 4 бр. кутии (по 2 еднакви на отбор), пълни с 10 
различни листа и цветове на растения; 20 картончета с формат 
А7; 20 бр. маркери; 20 бр. лупи; 1 бинокуляр; 20 бр. 
пластмасови кутийки; 5-10 фотоопределители за растения. 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Лист (части и листоразположение) и цвят (устройство) 

Лист. Листът е вегетативен орган при висшите растения. Той има две основни 
функции: да извършва процесите фотосинтеза и транспирация (изпаряване) на 
излишната вода. Листът е изграден основно от две части –  листна дръжка и листна 
петура. При някои растения има също прилистници и листно влагалище. 
Листната петура е плоска и има две морфологично и анатомично различни 
повърхности – долна и горна. Формата и размерите на петурата са най-различни и се 
използват като систематични белези. Листата при растенията биват прости и сложни. 
Простите листа имат само една петура. Сложните листа са съставени от няколко 
петурки, разположени върху обща дръжка.  
Формата на петурата може да бъде: сърцевидна (теменуга, липа), игловидна (ела, 
смърч, бор), линейна (житни растения), копиевидна (киселец), бъбрековидна (блатняк, 
копитник), мечовидна (папур), дланевидна (лютиче, явор), овална (киселица), 
продълговата (върба), ромбична (бреза, черна топола) и много други. 
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В зависимост от това какъв е ръбът на петурата, листата биват: целокрайни (бук), 
напилени (вишна, череша), просто назъбени, двойно назъбени (бряст), едно назъбени 
(габър), нарязани (дъб).  
През повърхността на петурата преминават жилки, представляващи проводящите 
снопчета и техните разклонения. Те образуват жилкуването на листната петура. 
Жилкуването бива: успоредно, дъговидно, пересто и дланевидно. Успоредното и 
дъговидното жилкуване са характерни за едносемеделните растения (успоредно при 
житните растения и дъговидно при момина сълза, чемерика). Перестото и дланевидното 
жилкуване се срещат при почти всички двусемеделни растения. При това жилкуване 
главната жилка се разклонява в цялата петура. 
Листоразположението бива три вида: последователно, срещуположно и 
прешленовидно. При последователното листоразположение листата са разположени 
поединично върху възлите във вид на спирала. При срещуположното – листата са два 
по два, един срещу друг във всеки възел. При прешленовидното листоразположение 
листата са разположени във възлите, повече от два.  
Устройство на цвета. Класификацията на цветните растения се базира на 
особеностите на отделите части на цвета. Цветът има стерилна (околоцветник) и 
фертилна част (тичинков и плодников апарат). Стерилната част, когато е напълно 
развита (двоен околоцветник), се състои от два кръга – вътрешен и външен. Външният 
кръг е чашката, която може да е образувана от отделни или сраснали се листовидни 
сегменти – чашелистчета. Обичайно са в зелен цвят, но при някои видове могат да 
бъдат и в други цветове. Задачата на чашелистчетата е да опазят частите на цвета преди 
цъфтежа. Вътрешната част на околоцветника се нарича венче. То е съставено от 
свободни или сраснали помежду си венчелистчета. Обичайно венчелистчетата са 
обагрени в различни цветове, което е свързано с тяхната функция да привличат 
опрашители. Формата и разположението на венчелистчетата определя симетрията на 
цвета. Броят на венчелистчетата варира, като може да бъде специфичен за видовете, а 
често има връзка и с броя на другите части на цвета.  
Фертилната част на цвета включва мъжките и женските размножителни органи. 
Мъжката част на цвета са тичинките, които образуват тичинков апарат. Техният строеж 
включва: тичинкова дръжка; прашник, съставен от две прашникови торбички, всяка с 
по две прашникови гнезда (микроспорангии); и свързваща част. В прашника се 
образува цветният прашец (полена). Броят и подреждането на тичинките варира при 
различните видове и надвидови групи. Тичинките могат да са свободни или сраснали (с 
дръжките, с прашниците или изцяло). Плодниковият апарат  – женската част на цвета, 
може да включва един или няколко плодника. Плодникът се състои от завръз или 
яйчник, стълбче и близалце. В завръза се образуват и развиват семепъпките. Срещат се 
различни видове плодници. Плодникът може да бъде прост (един плодолист), сборен 
(много несраснали плодолисти) или сложен (два или повече сраснали плодолиста). 
Плодникът може да варира според броя на плодниците и степента на срастване. 
Завръзът също може да варира. В зависимост от разположението спрямо останалите 
части на цвета плодникът може да бъде горен (останалите части са под него), долен 
(сраснал е изцяло с цветното легло и останалите части на цвета са над него) и 
полудолен (останалите части на цвета са сраснали със завръза до половината). 
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Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: краят на с. Чуйпетлово 

На това място, след като групата се събере изцяло, водачът привлича вниманието върху 
себе си и се представя. 
Здравейте, деца. Аз съм ... и ще бъда вашият водач по време на една специална 
разходка. А тя е специална, защото сме на едно прекрасно място – в Природен парк 
„ Витоша“. Той е дом на забележителни растения и животни. От малката калинка 
до очарователната господарка на горите – мечката, от вълка до дивата коза, от 
славея до орела, от мъничките мъхове до буковете-великани – всички те живеят тук, 
в Парк „ Витоша“. Да наблюдаваш дивите обитатели не е лесна работа – животните 
са потайни и често се скриват много преди ние да сме разбрали, че наоколо има някой. 
Виж, да откриваш интересни цветя е друго – те поне не бягат! А ние с вас днес ще 
имаме специална задача. Ще бъдем ботаници-изследователи. Но искам да ви кажа, че 
и това не е лека задача. Нужни са на първо място голямо сърце и обич към природата! 
Обичате ли цветята? – е, добре значи! После, трябва да сте силни и издръжливи, за 
да можете да ходите по най-различни места – по стръмните гористи склонове, по 
скалите, по влажните и мочурливи ливади, покрай реките. Ще се справите ли? – 
чудесно! Нашата задача днес е да се разходим покрай тази река. Знаете ли как се 
казва? – точно така, това е река Струма, най-голямата и дълга река, която извира 
от планината Витоша. А знаете ли къде се влива? – да, в Егейско море. Но докато се 
разхождаме покрай реката, ние ще изследваме света наоколо. И ви обещавам, че това 
ще бъде много забавно! Затова съм донесъл най-различни неща, които ще ни 
помогнат. Преди да тръгнем, обаче, нека се разделим на отбори. Така ще останем до 
края! Водачът дава указания за играта „Цвят или лист“. 
 
Игра „Цвят или лист“  
Препоръчителен брой участници: 8-20 деца. 
Времетраене: 10 минути.  
Необходими материали: по 4-10 бр. ламинирани картинки на цвят и лист, формат А7, 
синя лента. 
Описание на играта: играта изисква кратка предварителна подготовка – водачът трябва 
да огради с лента игралното поле (15 х 15 м) и да скрие в него ламинираните картинки 
на цветове и листа (картинките са толкова, колкото е броят на децата). Картинките 
трябва да са обърнати към земята, така че да не се вижда нарисуваното върху тях. 
Добре е водачът да подбере за играта по-разнообразен (с камъни, храсти, дървета, за да 
бъде задачата по-трудна), но и безопасен терен. Децата трябва да отидат до игралното 
поле и да си намерят една карта. Така се разделят на два отбора – отбор „Цвят“ и отбор 
„Лист“. 
 
Много бързо се справихте, добре се ориентирате! Значи ще станете отлични 
изследователи-ботаници. Сега всички, които са намерили картинка с лист да 
застанат от тази страна, а тези с цвят – от другата. Това са нашите два отбора 
днес – отбор „Цвят“ и отбор „Лист“. Освен че ще се забавляваме много, днес ни 
предстоят и интересни състезателни игри. А за справилите се добре, разбира се, ще 
има и награди!  Но я да видим дали ще се сетите защо се разделихме точно на такива 
два отбора – „Лист“ и „Цвят“? Кой ще предположи?   
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Водачът обобщава и допълва отговорите. Показва рисунка на общ вид на цветно 
растение. Обяснява, че органите на растенията са обособени части, които изпълняват 
специфична функция и имат определено устройство. Растенията, чиито тела са 
съставени от органи се наричат кормусни, а всички останали – талусни. Допълва, че 
талусните растения нямат обособени органи и такива са например водораслите. 
Органите на растенията са два вида: вегетативни и генеративни. Към първите спадат 
коренът, стъблото и листата, а към вторите – цветовете и плодовете.  
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. При 
необходимост прави инструкции за безопасност. 

Спирка 1: на 10-15 минути от Стартовата точка, на поляна или уширение 
покрай реката 

Водачът обявява кратка почивка и след като дава възможност на децата да си отдъхнат 
малко от ходенето, ги събира около себе си и дава указания за играта „Моят цвят/лист“. 
 
Игра „Моят цвят/лист“.  
Препоръчителен брой участници: 8-20 деца. 
Времетраене: 15-25 минути.  
Необходими материали: по 4 бр. кутии (по две еднакви на отбор), пълни с 10 различни 
листа и цвята, 20 картончета с формат А7, маркер. 
Описание на играта: в началото всяко дете получава по едно картонче с формат А7 и 
маркер и трябва да напише името си върху него. Играта се провежда с всеки отбор по 
един и същи начин, като за отбор „Цвят“ се използват цветове на растения, а за отбор 
„Лист“ – листа на растения. Отбор „Лист“ получава кутия, пълна с листа (на различни 
видове и различни типове листа – продълговати, яйцевидни, дланевидно нарязани, 
бъбрековидни и т.н.), а отбор „Цвят“ – кутия, пълна с цветове (различни на цвят, по 
форма – правилни или неправилни, по големина и т.н.). Добре е листата и цветовете да 
са по-едри и да са ясно различими едни от други. Всяко дете трябва да си вземе едно 
листо или един цвят. След това водачът ги насърчава да ги разгледат добре и да ги 
опознаят, като им дава няколко минути. Добре е през това време водачът да задава 
насочващи въпроси, например: „ Голям ли е? Какъв цвят е? Каква е формата му? На 
какво ти прилича? Гладък ли е? На ръбчето има ли вълнички? Имат ли власинки? 
Листът еднакво ли е оцветен от двете страни? Формата на цвета правилна ли е? “.  
След това отборите подреждат картончетата с имената на децата и всяко дете слага 
своето листо/цвят върху картончето със своето име. Водачът и отборите се отдалечават 
от мястото с картончетата с имената, листата и цветовете. След това отборите отново 
получават кутия, пълна с цветове или листа (в кутиите има същите цветове и листа). 
Всяко дете трябва да намери/открие същото листо или цвят, което вече е избрало. 
Когато са готови, отиват заедно с водача при мястото с картончета и сравняват дали са 
познали своите листа или цветове. За всеки познат цвят/лист отборът получава по 1 
точка, като победител е този отбор, който има най-много точки. 
 
Водачът запазва имената и поставените до тях листа/цветове, защото ще му трябват за 
следващата игра. Обобщава информацията и хвали децата.  
 
Браво, млади изследователи! Толкова добре се справихте! Много добре сте запомнили 
по какво да различите своите листа и цветове. Едни запомниха цвета – това беше 
лесно. Други откриха разлики във формата – много съобразително! А сега нека 
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навлезем в истинския свят на изследователите – да изиграем още една още по-забавна 
игра!  
 
Водачът дава указания за играта „Открий своя цвят/лист“. 
 
Игра „Открий своя цвят/лист“  
Препоръчителен брой участници: 8-20 деца. 
Времетраене: 20-30 минути.  
Необходими материали: 20 бр. лупи, 20 бр. пластмасови кутийки. 
Описание на играта: всяко дете получава по 1 лупа и 1 пластмасова кутийка (може от 
кофичка от кисело мляко). Имат 10 минути да открият на поляната своето листо/цвят от 
предната игра, да го сложат в кутията и да се върнат в началната точка (мястото с 
картончетата с имената и листата/цветовете от първата игра). Победител е отборът, 
който пръв се справи със задачата.  
 
Преди старта водачът обяснява, че всеки може да скъса само 1 листо/1 цвят. Напомня 
на участниците, че се намират в ПП „Витоша“ и че паркът е дом на дивите животни и 
растения, за които трябва да се полагат грижи. Допълва, че той е подбрал видове, които 
няма да бъдат застрашени от играта. След края на играта водачът избира един или 
няколко от листата/цветовете, с които децата са работили при провеждането на игрите. 
Всеки отбор получава по 5 фотоопределители за растения. Водачът ги насърчава да 
открият в определителите своите листа или цветове и да разберат на кое растение 
принадлежат. Определя им срок от 10 минути. След това дискутира резултатите и 
групата поема обратно. 

Спирка 2: на 10-15 минути от Спирка 1, на поляна или уширение покрай 
реката 

Водачът прави почивка на друго място, което е подходящо за наблюдение на 
растения – поляна, уширение, заравнено място покрай реката. Тук водачът показва на 
децата бинокуляр. Обяснява, че някои неща не могат да се видят с просто око, затова 
трябва да се наблюдават със специални уреди. За тази цел добра работа вършат лупите 
и микроскопите. Водачът дава възможност на децата да погледнат през бинокуляра 
няколко различни листа (овласени, голи), след което обхождат заедно района и им 
показва различни растения. Насочва вниманието им към характерни и отличителни 
белези, на какво трябва да обръщат внимание, когато изследват дивия свят. Ако децата 
имат интерес към темата, могат да им бъдат поставяни различни задачки: „Открийте 
растение с лилави цветове. Намерете растение, което живее край пътя и има 
парливи власинки. Намерете листо, което е гъсто овласено. Намерете растение с 
бодли по стъблото. Намерете дърво, което има дълги и продълговати листа и т.н. “. 
След като децата се справят добре със задачите водачът може да назове намерените 
растителни видове и да разкаже любопитни факти за тях. След „сериозната“ работа 
водачът приканва децата да участват в една забавна игра. 
 
Игра „Листа, цветове, цветя“  
Препоръчителен брой участници: 8-20 деца. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали: жълти и зелени ленти. 
Описание на играта: водачът прави 4-10 кръга със сини ленти и 4-10 кръга с жълти 
ленти, равномерно пръснати из поляната. На всяко дете-цвете завързва на ръката жълта 
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лента, а на всяко дете-листо – зелена лента. Всички деца се разпръсват из поляната. 
При команда „Листа“ – всички деца-листа трябва да открият и застанат в зелен кръг. 
При команда „Цветове“ – всички деца-цветя трябва да открият и застанат в жълт кръг. 
При команда „Цветя“ се образуват двойки лист-цвят и започват да танцуват в ритъма на 
песента „Калинка-малинка“.   
 
След края на играта групата продължава по пътя си, а водачът следи за интересни 
растения наоколо, показва ги на децата и им разказва интересни факти за тях. 

Спирка 3: на 10-15 минути от Спирка 2, нагоре по течението на реката на 
около 600-700 м от Спирка 2 

Водачът прави обобщение и завършва темата.  
Много бързо мина времето ни заедно. А това е така, защото беше много забавно и 
интересно. Днес научихме много нови неща за растенията, чийто дом е тук, на 
Витоша. Видяхме, че листата и цветовете на различните растения са много 
различни. Колко различни форми и цветове само! А вие, млади изследователи-
ботаници, се справихте чудесно. Днес разходката ни включваше проучване на 
видовете, които растат покрай реката и много обичат водата. Следващия път най-
любознателните ще дойдат с мен до високите скали. Там расте едно уникално цвете, 
но напоследък все не мога да го открия. Може би вие ще ми помогнете... Довиждане. 
До следващата ни среща. 

Подходящи думи и изрази 

Лист, цвят, цветно растение, цвете, бинокуляр, лупа, изследователи, ботаници.  

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери и дипляни за растения от ПП „Витоша“ за 
победителите в игрите.  
Водачът трябва да е добре подготвен и да разпознава много от видовете, които се 
срещат в района.  
Добре е за провеждането на игрите водачът да има помощник, който предварително да 
е запознат с игрите. Така при всеки отбор ще има възрастен, който ще може да дава 
напътствия и да помага. 
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Поречието на река Матница 

 
Река Матница води началото си от южните склонове на Витоша – от върховете  
Селимица (2041 м) и Самара (2108 м). Ляв приток на река Матница е река Жедна, а 
десен – Босочка. Река Матница се влива в язовир „Студена“ и оттам водите й се изтичат 
чрез река Струма към Егейско море. Река Матница спада към Беломорския водосборен 
район.  
Водният режим на реката е непостоянен и зависи от валежните колебания през 
различните сезони. Голямата денивелация на реката и стръмното речно корито са 
предпоставка за бърз воден отток, постоянно и бързо дрениране. Изследвания на 
качеството на водата на река Матница (преди Жедна) ги класифицират като категория І 
(олиго-сапробност). Според Плана за управление а ПП „Витоша“ е допустимо 
извършването на спортен риболов в река Матница до 1000 м н.в.  
Изходни пунктове за долината на река Матница могат да бъдат с. Кладница и 
туристически център „Селимица“. По нейното течение има водоохранна зона за 
питейна вода. В горното течение на река Матница има каменни реки, грамади, 
комини – те са специфични форми на релефа, получени в резултат на изветрянето и 
денудационните процеси. Представляват уникално местообитание с национална и 
европейска значимост.  
Село Кладница е разположено на двата бряга на едноименната река на около 
1000 м н.в. За произхода на името има няколко теории – едни я свързват с гъбата 
кладница, а според други то произлиза от „кладня“ – технически метод за подреждане 
на дървата за овъгляване. Някога населението се е занимавало с рударство, 
въглищарство и каменарство. Селото е важен изходен пункт за туристически център 
„Селимица” и поречието на р. Матница. 
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Тема: Реката и нейните приятели – дърветата 

  
 

Целева група Деца на възраст от 4 до 6 години. 
 

 

Основно послание Реката не може без дърветата, както и дърветата не могат без 
реката. 

Място на провеждане Поречието на р. Матница. 

Препоръчително 

време за провеждане 
30 май – 15 август. 

Продължителност 4 часа. 

Методи Беседа по маршрут, игра, асоциативна игра, визуализация, 
викторина, интерактивна демонстрация. 

Необходими 

материали  
1 или 2 броя превръзки за очи; 20 бели листа; пастели; 2 
прозрачни пластмасови кофи (или подобни съдове) с 
перфорирани дъна; 2 кофи с обем минимум 1 литър;  2 съда с 
обем от по 1 литър; камъни; почва; мъх; сухи листа; корени на 
растения; списък с примерни въпроси за играта-викторина 
(приложение №1). 

Необходима 

екипировка  
Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

Крайречни гори 

Крайречните гори са изключително важни екосистеми. Те осигуряват преминаването от 
суша към водна среда, като по този начин изпълняват важни екологични функции на 
защита, то също така и социални и икономически функции: 
• филтрират седимента – намаляват седиментите, които са поети при оттичането от 
земеделските терени, пасищата и  ливадите; 
• подобряват качеството на водите като намаляват замърсителите; 
• контролират наводненията – намаляват обема на оттока от съседни площи, 
задържайки водата в екосистемата и захранвайки подпочвените води; 
• Осигуряват свързаност на различните типове местообитания – нераздробените 
крайречни гори, заедно с други специфични за крайречните зони местообитания, 
осигуряват връзка между различни зони и региони с богато биоразнообразие, като 
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подпомагат миграцията, движението и разпространението на растителните и 
животински видове; 
• разнообразяват местообитанията и запазват биоразнообразието; 
• подпомагат  почвообразуването – сухият растителен материал в горите се 
разгражда от многобройни видове микроорганизми, превръщайки се в хумус – важен за 
образуването на крайречната почва. 
Крайречните гори имат и икономическата стойност. Дървесината от тези гори има 
многообразно приложение при изработка на фурнир, целулоза, хартия, мебели, кибрит 
и други продукти. 
Крайречните гори са дом за много видове птици и растения, които са напълно или 
частично зависими от крайречните гори. В размножителния период обитателите на 
крайречните гори имат нужда не само от храна за себе си и малките си, но и от 
пространство, където да могат да родят и отгледат малките си на спокойствие. 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: краят на с. Кладница, поречието на река 
Матница 

На това място, след като групата се събере изцяло, водачът привлича вниманието върху 
себе си и се представя. 
Здравейте, деца! Казвам се ... и ще бъда вашият водач. Днес заедно ще се разходим и 
забавляваме в Природен парк „ Витоша“. Нали знаете, че сега се намираме в 
планината Витоша? И тъй като планината е толкова хубава, тъй като е дом за 
много растения  животни и любимо място за почивка за много от нас, ние, хората, 
сме решили да я обявим за Парк, за да я защитим по-добре. Това означава, че полагаме 
грижи за нейното опазване. Грижим се за горите, растенията и животните, не 
оставяме боклук след себе си, когато я посещаваме. Но освен че  е подходящо място за 
почивка, планината ни дава и много други неща. Деца, вие можете ли да ми кажете 
какво получаваме от планината ние, хората? 
 
Интерпретаторът внимателно изслушва отговорите на децата и ги коментира. 
Поощрява децата, дали верни отговори. Приканва малчуганите да помислят за още 
неща, които планината ни дава. След това взема думата и въвежда темата за водата. 
 
Браво деца, справяте се отлично! А знаете ли, че едно от най-ценните неща, които 
планината ни дава е чистата вода. Да, точно така, водата която използваме вкъщи 
идва от планините. Водата, която хората в село Кладница пият, идва от тази река, 
край която стоим в момента. А знаете ли как й е името? –  нарича се река Матница. 
Днес ще си говорим за реката, за това колко е важно да я пазим чиста и за това кои 
са нейните приятели. Ще разберем и колко е приятно да си почиваме и играем край 
реката. Но нека не ви издавам всичко още в началото, а да продължим нагоре край 
водата и да открием какви изненади ни очакват там. 
 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. Провежда кратки 
инструкции за безопасност. Задължително предупреждава децата, че реката, освен че е 
много интересна, може и да бъде опасна и затова трябва да са внимателни и да стоят на 
разстояние от водата. 
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Спирка 1: на 15-20 минути от Стартовата точка, край река Матница 

Водачът спира групата на малка полянка край реката. Оставя на децата и 
ръководителя/ите на групата няколко минути за отдих, след което събира всички край 
себе си и продължава своето представяне. 
 
Деца, искате ли сега да научим някои от тайните на реката? Вече казахме, че реката 
ни дава вода, а без вода ние, хората, а и всички растения и животни, не можем да 
съществуваме! Вече всички знаем колко важни за нас са реките и  трябва да ги пазим 
и да се грижим за тях. А знаете ли кой още се грижи за реката? 
Водачът изслушва отговорите на децата и ги коментира. Може да зададе допълнителни 
въпроси, за да насочи вниманието им към дърветата. 
Огледайте се наоколо и вижте кои са най-близките съседи на реката? Кой живее 
край нея? – това са нейните приятели, дърветата. Те ежедневно полагат грижи за 
реката. А как ли става това? Ще ви разкажа, но нека първо се запознаем с някои от 
дървета наоколо. Нека изиграем една игра! 
 
Игра „Да се запознаем с дърветата край реката“  
Препоръчителен брой участници: 6-20 деца. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали: няма.  
Описание на играта: водачът дава на децата 5 минути, през които да съберат листа от 
дърветата край реката. След което децата носят листата на интерпретатора. Водачът 
преглежда листата, групира ги по дървесни видове и им разказва съвсем накратко за 
различните дървета. Отбелязва кои дървета живеят в непосредствена близост до водата 
и кои по-далеч от нея. Показва на децата някои от типичните дървета за крайречните 
гори – върба, топола и елша. Отделя само листата на тези три вида дървета и ги 
сравнява едно с друго. След това може да попита децата дали те могат да разпознаят 
листата на различните дървета, които живеят край реката. 
 
Деца, знаете ли, че освен по листата, дърветата се различават едно от друго и по 
други признаци? Хайде да помислим заедно по какво можем да различим едно дърво от 
друго! По какво можем да познаем, че това дърво е върба, а другото елша, например? 
Водачът изслушва отговорите на децата и добавя, че дърветата могат да бъдат 
различавани по размер, по големина и форма на короната, по плодовете и т.н. 
А някой от вас може ли да се сети как да разпознаем едно дърво, ако сме със 
затворени очи и не можем да го видим? Сещате ли се? Елате с мен, аз ще ви покажа.  
Интерпретаторът води децата до близките черна елша и бяла върба и кара децата да 
опипат добре кората на двете дървета и да коментират дали тя е различна при елшата и 
върбата.  
А, сега е време да проверим можем ли наистина да разпознаем дървета, без да ги 
виждаме. 
 
Игра „Да познаем дърветата, без да ги виждаме!“  
Препоръчителен брой участници: 5-20 деца. 
Времетраене: 15-30 минути (в зависимост от броя на децата). 
Необходими материали: 1 или 2 броя превръзки за очи, 20 бели листа, пастели. 
Описание на играта: водачът завързва очите на децата едно по едно и ги води до едно 
от двете дървета, чиято кора са опознавали преди това. Оставя на всяко малко време да 
опипа добре кората и и да отговори кое е дървото. За по-бързо протичане на играта, 
децата могат да бъдат разделени на две групи, като едната се води от ръководителя на 
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групата, а другата – от водача. Могат и да не се използват превръзки за очи, а децата 
просто да си затварят очите. При проява на интерес, играта може да продължи и по-
дълго. Водачът може да даде на децата по един лист и пастели и да ги насърчи да си 
вземат „отпечатък“ от кората на някои от дърветата наоколо. Накрая пак може да 
обобщи, че кората на дърветата се напуква по различен начин, като така оставя 
различни отпечатъци върху хартията.  
 
Хей, деца, как хубаво се забавляваме тук, край реката, нали? И колко много научихме 
за дървета. Но все още не съм ви разказал как те се грижат за реката, а това е 
твърде интересно. Слушайте сега! 
Водачът разказва на децата, че реката изглежда такава, каквото я виждат и 
благодарение на дърветата, които растат край нея. Подчертава, че реката не би била 
същата, ако ги нямаше дърветата. И подканя децата да се включат в още една игра. 
Опитайте се да си представите какво би се случило, ако завали пороен дъжд, а 
дървета ги няма наоколо. Всъщност нека сами си направим дъжд, искате ли? Сега ще 
ви покажа как става това. 
 
Игра „Дъжд“  
Препоръчителен брой участници: 10-30 деца. 
Времетраене: 8-10 минути.  
Необходими материали: по два камъка за всеки участник. 
Описание на играта: всяко дете си намира две камъчета, достатъчно големи, за да се 
държат удобно в ръка. Децата се нареждат в кръг, седнали на земята с камъчета във 
всяка ръка. Интерпретаторът моли всички да затворят очи и да стоят тихо, така че да 
могат да чуват „дъжда“. След това докосва едно дете по рамото и то започва да удря 
камъчета си едно в друго. Това е шумът на първите дъждовните капки. След това 
водачът докосва едно по едно всички деца, докато се получи силен „дъжд“. След това 
водачът започва да докосва раменете на децата отново едно след друго и постепенно 
„дъждът“ спира. 
 
След края на играта водачът пита децата дали им е допаднало да правят дъжд и 
коментира какво би се случило, ако наистина завали пороен дъжд, а край реката няма 
никакви дървета. Обяснява, че ще стане наводнение, ще бъдат разрушени бреговете на 
реката, всички животинки, които живеят в нея ще бъдат отнесени надолу по течението 
и няма да могат да се върнат. Ще пострадат и хората, тъй като реката минава през 
селото. И завършва с факта, че всички тези беди могат да бъдат избегнати, ако 
бреговете на реката са обрасли с дървета, каквато е и ситуацията край тях, по бреговете 
на река Матница. 
 
А как точно дървета помагат на реката, какво всъщност правят те? Ей, сега ще ви 
покажа. 
 
Игра „Реката – с дървета или без?“  
Препоръчителен брой участници: 10-30 деца. 
Времетраене: 8-10 минути.  
Необходими материали: две прозрачни пластмасови кофи (или подобни съдове) с 
перфорирани дъна, 2 кофи с обем минимум 1 литър,  2 съда с обем от по 1 литър, 
камъни, почва, мъх, сухи листа, корени на растения. 
Описание на играта: водачът моли децата да напълнят едната прозрачна кофа с камъни 
и малко пясък. Така изглеждат речните брегове, когато наоколо няма дървета. Другата 
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кофа се пълни с малко камъни на дъното почва, мъх, сухи листа, корени на растения. 
Така изглеждат бреговете, когато са обрасли с дървета. Добре е кофата (съдът), която 
съдържа почва, корени, мъх и други да е предварително подготвена от водача. 
Корените да са разположени така, че да се виждат отвън. След като двете кофи са 
готови, интерпретаторът ги разполага така, че да се лесно видими за децата и във всяка 
от тях изсипва по 1 литър мътна вода с помощта на двата съда с обем от по 1 литър. 
Под всяка прозрачна кофа се разполагат 2-те други кофи с обем минимум 1 литър и в 
тях започва да се събира изтичащата от перфорираните кофи вода. Децата наблюдават 
скоростта, с която водата преминава през всяка от перфорираните кофи и чистотата на 
водата преминала през всяка от тях. 
 
След края на играта интерпретаторът пита децата какво са наблюдавали и на какво се 
дължат разликите в чистотата на водата и времето, за което течността преминава през 
двете кофи с различно съдържание. Изслушва внимателно отговорите на децата, помага 
им да формулират своите изводи и ако сметне за необходимо задава насочващи 
въпроси. Интерпретаторът обобщава изводите от проведената дейност. 
Деца, сега всички видяхме колко е различно, когато край реката има дървета, както е 
тук, край река Матница. Дърветата помагат на реката да пречиства своята вода. Те 
задържат почвата със своите корени, а пръстта също помага за пречистването на 
водата. За какво още помагат дърветата? Нали видяхме колко по-бавно премина 
водата през кофата, където имаше почва, корени, дървета. Това, че водата 
преминава бавно е добре както за реката, така и за нас, хората, тъй като при обилни 
дъждове, няма наводнения. В противен случай наводнението може да разруши 
бреговете на реката, може да отнесе със себе си всички риби, раци и други животни, 
които обитават реката. А това хубаво ли е? – разбира се, че не е. И още нещо, деца, 
нали видяхте, че от кофата, където имаше почва, корени, дървета изтече по-малко 
вода. Това е така, защото част от водата остана в почвата и в растенията. Когато 
бреговете на реката са влажни и в тях има вода това е добре за реката, защото 
така, тя няма да пресъхне. Ако речните бреговете са само от камъни, при 
продължителна сушав реката няма да остане никаква вода и тя съвсем ще пресъхне. 
Сега вече знаем как дървета се грижат за своята приятелка реката. Хайде да се 
разходим още малко и да видим дали можем да научим още нещо за реката и нейните 
приятели. 
 
Водачът събира групата и я повежда към следващата спирка по маршрута. 

Спирка 2: на 15-20 минути от Спирка 1, заслонът край река Матница 

Водачът спира отново групата в близост до заслона край река Матница и оставя на 
децата малко време за отдих преди да продължи представянето си. 
Деца, вече знаем много неща за дърветата и реката. Знаем и как дървета се грижат 
за реката. А вие какво мислите, реката дали се грижи за своите приятели дърветата, 
дали им помага по някакъв начин? Но, нека преди да ми отговорите да си помислим от 
какво има нужда едно дърво.  
 
Игра-викторина „Какво им е необходимо на дървета?“  
Препоръчителен брой участници: 5-20 деца. 
Времетраене: минимум 5-8 минути.  
Необходими материали: списък с примерни въпроси за играта (приложение №1 към 
темата). 
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Описание на играта: водачът задава въпросите от викторината един след друг и 
изчаква децата да отговорят с „да” или „не”. Водачът може и предварително да 
подготви няколко лесни въпроса за различните видове дървета, типични за крайречните 
гори. Ако сметне, че децата няма да се затруднят, може да използва и тях. Всяко дете, 
което е дало правилен отговор, получава малка награда под формата на значка, сувенир 
или нещо подобно. 

След края на играта интерпретаторът поощрява децата. 
Браво, деца! Удивен съм колко много знаете! Вие сте едни истински малки 
изследователи! Хайде сега да се върнем на нашия въпрос: „ Как реката се отплаща за 
грижите, които дърветата полагат за нея?”. Вие сещате ли се какво прави реката за 
дърветата?“. Водачът слуша и коментира отговорите на децата, а след това обобщава. 
Водата е жизненоважна за дърветата. Без вода те не могат да съществуват. 
Подобно на нас, хората, дървета имат непрекъсната нужда от вода. Те, разбира се, 
не я пият, а я приемат чрез корените и листата си. Знаете ли, че дървета използват 
водата, за да пренасят своята храна. Някои дървета са много големи и никак не е 
лесно храната да достигне от корените, разположи под земята, чак до високата 
корона. Това става с помощта на водата. Във вътрешността на всяко дърво има 
малки каналчета, по които водата се движи и пренася разтворените хранителни 
вещества, които достигат дори до най-отдалечените клони и листа на дървото. 
Всички знаете, че дървета се раждат от малки семенца, но чували ли сте, че 
семенцата не могат да пораснат без вода? Някои семена имат нужда от много вода, 
за да може твърдата им обвивка да омекне, да се разпука и оттам да се появи новото 
дърво.  
Ето така реката се грижи за своите приятели, дърветата. Тя им осигурява едно от 
най-важните неща – водата. 
Нали всички вече знаем , че както реката не може без дърветата, така и дърветата 
не могат без реката. Те взаимно си помагат, за да направят нашия свят по-чист и 
красив. А за да е светът хубав, както тук, край реката, всички ние трябва да се 
грижим както за реката, така и за нейните приятели, дърветата. 
Оттук групата се насочва по обратния път към с. Кладница. Ако водачът иска да 
разбере дали неговото представяне се е харесало на децата, преди да се разделят той 
може да им зададе няколко допълнителни въпроса, свързани с техните преживявания.  
И сега, преди да се разделим, кажете ми, хареса ли ви днешната разходка край река 
Матница? Кое беше онова, което най-много харесахте? А какво ново научихте? 

Подходящи думи и изрази 

Дървета, река, пречистване на водата, наводнения, грижа.  

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери и дипляни като награди за отговорилите 
правилно деца във викторината „Какво им е необходимо на дървета?“.  
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Приложение №1 
 
 

Списък с примерни въпроси за игра-викторина „Какво им е необходимо на 
дърветата?“  

 
1 Необходимо ли им е слънце? 

2 Необходима ли им е вода? 

3 Необходима ли им е почва? 

4 Необходима ли им е храна? 

5 Необходими ли са им хората? 

6 Необходими ли са им автомобили? 

7 Необходими ли са им жилища (къщи)? 

8 Необходими ли са им пътища? 

 
Забележка: Верните отговори са отбелязани с удебелен шрифт. 
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Поречието на Железнишка река 

 
Река Железнишка (Селската река) е ляв приток на Егуля (Ведена) и спада към 
Черноморския водосборен район. Тя е сред по-пълноводните реки в ПП „Витоша“, 
заедно с Палакария, Куртова река (Вълчи дол), Бистришка, Драгалевска, Владайска, 
Матница и Струма. При водослива си с Егуля е толкова пълноводна, колкото и 
приемницата й. Двете реки събират водите си под село Железница и се вливат в Искър 
при Дяволския мост срещу крепостта Урвич. Река Егуля извира от Плана планина и се 
счита за граница между Витоша и Плана планина. 
Река Железнишка води началото си от падината Казана – източно под вр. Купена. 
Долината й има неравномерен наклон и много характерно разширение. Долината на 
реката е скалиста е и дълбоко врязана, а също така е изключително красива. В леглото 
на река Железнишка под с. Железница извира топъл минерален извор. Основен изходен 
пункт към поречието на река Железнишка е едноименното село. То е разположено в 
югоизточните склонове на Витоша, на около 1000 м н.в. Намира се на 15 км от София и 
на 8 км от Бистрица. Името на селото е наследено от железодобива. Село Железница е 
важен изходен пункт към по-високите части на планината – върховете Скопарник, 
Купена, Резньовете и Черни връх.  
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Тема:  Житните и тяхната роля в природата 

  
 

Целева група Посетители на възраст над 16 години. 
 

 

Основно послание Нека отдадем заслужено внимание на житните растения! 

Място на провеждане Поречието на Железнишка река, по туристическата пътека за х. 
„Физкултурник“ до навлизането й в гората и обратно. 

Препоръчително 
време за провеждане 

15 юни – 15 септември. 

Продължителност 3 часа. 

Методи Беседа по маршрут, игри, визуализация. 

Необходими 
материали  

2-7 бр.заявления за кандидатстване (приложение №1), 10 бр. 
химикалки; 2-4 бр. бели картони, формат А3; 10 бр. маркери; 1  
игрово колело; 1 табло с търсената дума; 2-4 бели листа. 

Необходима 
екипировка  

Слънчеви очила и шапки, лосион за слънце, яке или 
дъждобран, удобни обувки. 

 
 

iiii Информационен блок 

 
Неразривната връзка на хората със земята е изиграла голяма роля за облика на 
природната среда. От векове хората обработват и използват земните блага, в резултат 
на което са спомогнали за оформянето на множество т. нар. полуестествени 
местообитания, богати на растителни и животински видове (сенокосни ливади, пасища, 
осеяни със самотни дървета и др.), чието съществуване зависи до голяма степен от 
поддържане на традиционния начин на тяхното ползване. 
Полуестествените ливади и пасища са едни от най-ценните екосистеми на 
земеделския ландшафт и са резултат от многовековно земеделско стопанисване 
посредвом паша, добив на сено, или комбинация от двете. В резултат на това 
екосистемите, свързани с полуестествените ливади и пасища, се развиват стабилно и се 
превръщат в местообитания на ценни растителни и животински видове. Така те се 
превръщат в „земеделски земи с висока природна стойност”. Опазването на 
биоразнообразието в тези земеделски земи е лесно.  Изисква се само продължаване на 
традиционните нискоинтензивни земеделски практики на паша и сенокос, както и 
избягване на агрохимически продукти като изкуствени торове и пестициди.  
В средата на миналия век са настъпили промени в селскостопанската система, които са 
довели до преминаването от традиционно към по-интензивно животновъдство, което е 
довело до общо намаляване на природните ценности на териториите.  
През последните години се реализират програми и се финансират проекти, с 
подкрепата на Европейския съюз и други международни организации, чиято основна 
цел е запазване на местната флора и фауна. Чрез тях се развива традиционното 
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животновъдство, което включва опазване на застрашени от изчезване местни породи, 
важни за селското стопанство и прилагането на традиционни практики за сезонна паша 
(пасторализъм). Извършват се природосъобразни земеделски практики за косенето на 
ливадите, поддържат се синорите и др. По този начин се подпомага възстановяването и 
поддържането на зони от Натура 2000 и други ценни природни територии. 
Продължителното проучване на растителните и животинските видове в тези райони, 
показва, че този подход е помогнал за размножаването на множество редки растителни 
видове. 
 
Директни плащания на площ в България – схеми и мерки 
Мярка 213: Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО – 
за земеделски земи 
 Подпомагат се земеделски стопани, които стопанисват земеделски земи, попадащи в 
обхвата на европейската екологична мрежа Натура 2000 и за тях има издадена заповед 
за обявяването им като защитена зона от Министъра на околната среда и водите. 
Всеки кандидат трябва да спазва съответните забрани и ограничения за конкретната 
защитена зона, разписани в заповедта на Министъра на околната среда и водите, да 
поддържа земята в добро земеделско и екологично състояние и да спазва 
законоустановените изисквания за управление. 
Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са заявили минимален размер на 
стопанството 0,3 ха, като минималният размер на всеки парцел е 0,1 ха. 
Мярка 213: Агроекологични плащания 
По мярка „Агроекологични плащания” се предоставя финансова помощ за прилагане на 
земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда. 
Финансовата помощ за осъществяване на агроекологичните дейности ще се предоставя 
под формата на ежегодни агроекологични плащания като 82 на сто от средствата се 
осигуряват от Европейския съюз, а 18 на сто – от бюджета на Република България. 
 Агроекологичните плащания се отпускат на земеделски стопани, които на доброволен 
принцип поемат агроекологични ангажименти, свързани с изпълнението на 
агроекологични дейности върху определена площ, биологично пчеларство или опазване 
на застрашени от изчезване редки местни породи животни. Като правило, 
агроекологичните задължения трябва да бъдат поети за срок от минимум 5 години. 
Плащанията, базирани на използваната земеделска земя, са на база на одобрената площ, 
върху която се извършват агроекологични дейности и са в размер от 30 до  729 евро на 
ха. 
Пасища и ливади 
Разнообразните типове ливади и пасища, разпространени в равнините, хълмистите 
части на страната, както и планинските райони се характеризират с богато 
биоразнообразие, което включва 51,5% от флората на България. Общо 198 вида 
растения, срещащи се в тези ливади и пасища, имат национална консервационна 
значимост. Консервационно значими са всички видове салепи (от семейството на 
орхидеите), които се срещат в България, видове като Ruta graveolens, Linum tauricum, 
Astragalus vesicarius, Allium saxatile, Verbascum diesckianum, Polygala sibirica, Centaurea 
mannagettae, Campanula transsilvanica, Astragalus wilmottianus, Echium russicum и много 
други. 
Планинските сенокосни ливади  са богати на видове мезофилни сенокосни ливади от 
планинския пояс, развиващи се при сравнително постоянна почвена и въздушна 
влажност, най-вече над 1000 м н.в. в планинските райони на цялата страна. 
Косенето някога се е извършвало ръчно. Инвентарът, необходим за косенето, е коса, 
йорс, чукче, брус и брусарник. Косата е традиционното название на инструмента, с 
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който се коси. Той е съставен от 5 елемента. Дръжката е дървена и се нарича косилка. 
Всяка косилка има хоризонтална дръжка (папарец) за дясната ръка (дори когато 
косачът е левичар), направена от рог на говедо или дърво, която се монтира на 
определена височина в зависимост от ръста – на нивото на хълбока. Режещата метална 
част също се нарича коса. Тя се прикрепя към косилката посредством желязна гривна и 
дървен клин. За фиксация има жлеб в косилката, в който влиза израстък на задния край 
нa острието. От началото на 20 век, започват да се внасят фабрични остриета от Русия и 
Австрия. Йорсът е малка метална наковалня, завършваща с два остри шипа отдолу, за 
да може да се забива в земята или в дърво. Чукчето се нарича още чукиче, то е с две 
остри ударни плоскости и с къса дръжка. Брусът (гладеж) е обикновено избран речен 
камък с подходяща форма и структура; когато е мокър, се точи по-добре и по-бавно се 
изхабява, затова стои в брусарник (рамболица, куткула). Последният се прави от дърво, 
животински рог или ламарина, пълни се до половината с вода и се завързва за кръста на 
косача.  
 
Семейство Житни (Poaceae) 
Към семейство Житни принадлежат приблизително 8000 от общо 240 000 вида 
покритосеменни (цветни) растения, които ботаниците са описали досега. Житните 
растения са разпространени на всички континенти. В нашата флора семейство Житни е 
представено с повече от 260 вида. Повечето от житните растения са многогодишни или 
едногодишин треви, високи от няколко сантиметра до няколко метра. Само малък брой 
са дърдовидни (бамбук и др.), високи до тридесетина метра.  
Стъблата на всички житни, независимо от размерите и продължителността им на 
живот, са разделени на плътни възли на различен брой междувъзлия. Най-често 
междувъзлията са кухи, а по-рядко запълнени със сърцевина, както е при царевицата, 
захарната метла и др. Стъблата се разклоняват обикновено във възлите, които се 
намират в основата им под или непосредствено над земята (наричат се възли на 
братене), и на върха в областта на съцветието.  Кореновата система е брадата. Листата 
са разположени последователно в два реда. Те се състоят от цилиндрично влагалище, 
на върха обикновено с ципесто или ресничесто езиче и линейноланцетна петура с 
успоредни жилки. Цветовете са дребни, невзрачни и събрани в отделни класчета, които 
образуват връхни, по-рядко пазвени съцветия от типа на сложен клас, метлица, грозд, 
главичка, кочан и др. Всяко класче е просто скъсено съцветие, най-често с няколко, по-
рядко само с два или един цвят. В основата класчето обикновено има две, по-рядко 
една или повече покривни люспи, наречени плеви – долна и горна. Цветовете са 
наредени по двете срещуположни страни на оста на класчетата и се припокриват един 
друг керемидообразно. Всеки цвят е обхванат обикновено от две люспи – плевици, 
външната от които се нарича долна, а вътрешната, която се намира откъм страната на 
оста – горна. Долните плевици, а понякога и плевите имат различно дълъг осил, който 
излиза от върха им или от средата на гръбната им страна. Тичинките обикновено са три 
(рядко една, две, шест или повече) с дълги дръжки и големи прашници. Плодникът е 
един, с гоерн яйчник и две приседнали дълги, перести близалца, които приличат на 
антени. Плодът на житните растения е зърно с едно семе, плътно обхванато от 
срасналите се една с друга семенна и плодна обвивка. 
Значение: зa мнoгoxиляднaтa чoвeшĸa иcтopия пpoдyĸтитe oт зъpнo ca били ocнoвнa 
част нa хранителното мeню, a зa мнoгo нapoди и ocнoвнa eжeднeвнa xpaнa. Повечето от 
фуражите за животните също са житни. Kaĸтo твъpдят иcтopицитe, чoвeĸът e зaпoчнaл 
зa пpъв път дa ĸyлтивиpa зъpнeни pacтeния пpeди 10-15 xиляди гoдини.  
Mнoгo от изcлeдвaнията нa yчeнитe пoтвъpждaвaт, чe житнитe pacтeния нe пpocтo ca 
пoлeзни зa здpaвeтo, нo и cъщo тaĸa пoмaгaт в бopбaтa c няĸoи бoлecти. Cпopeд 
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yчeнитe, yпoтpeбaтa нa пълнoзъpнecти xpaни и житни ĸyлтypи cтимyлиpa paбoтaтa нa 
cтoмaшнo-чpeвния тpaĸт, възcтaнoвявa cтpyĸтypaтa нa ĸoжaтa, влияe пoлoжитeлнo нa 
нepвнaтa и cъpдeчнo-cъдoвaтa cиcтeмa. Xpaнитeлнитe влaĸнини, нa ĸoитo зa бoгaти 
житнитe pacтeния, ca мнoгo вaжни зa opгaнизмa ни, тъй ĸaтo нe caмo изxвъpлят 
вpeднитe вeщecтвa oт opгaнизмa и пoдoбpявaт xpaнocмилaнeтo, нopмaлизиpaйĸи 
тeглoтo, нo и пoвишaвaт имyнитeтa, oĸaзвaт пpoтивoaлepгичнo дeйcтвиe, възcтaнoвявaт 
xopмoнaлния бaлaнc пpи жeнитe. 
От житните се получава строителен материал, те служат и като суровина за 
производството на хартия и целулоза. От тях се извличат ароматни вещества, които се 
използват в парфюмерията. Извличат се витамини и други вещества, които се използват 
в козметиката и фармацията.  Изработват се различни плетени изделия и не на последно 
място ни носят естетическа наслада  и успокоение със зеленината си.  
 
Блатен дремник (Epipactispalustris), сем. Салепови (Orchidaceae) 
Описание: многогодишно тревисто коренищно растение. Стъблото е изправено, високо 
до 60 см. Съцветието е рехаво, със 7-15 увиснали цвята. Устната е бяла или розова със 
закръглен преден дял. Околоцветните листчета са оцветени в бяло, с червено-кафяви 
линии. Цъфти през юли-август.  
Общо разпространение: Европа, Мала Азия и Западна Азия. 
Разпространение в България: почти цяла България, без някои южни и източни 
флористични райони. 
Разпространение на Витоша: по преовлажнени или мочурливи ливади до около 
1000 м н.в. 
Природозащитно значение: защитен вид, включен в Приложение №3 от Закона за 
биологичното разнообразие. Включен в Червената книга на България с категория 
„застрашен“. Включен в Приложение №2 на CITES.  
Състояние и проблеми: промените в хидрологичния режим поради човешка дейност, 
водещи до унищожаване или влошаване на местообитанията. Допълнително 
отрицателно действат прекомерната паша и употребата на изкуствени торове и 
пестициди. 
 

Указания за водача-интерпретатор 

Стартова точка на маршрута: центърът на с. Железница  

В началото на маршрута водачът се представя на групата и прави въведение в темата. 
Здравейте! Казвам се ... и ще бъда ваш водач. Заедно ще се разходим по поречието на 
Железнишка река, ще се полюбуваме на прекрасни гледки, а също така ще видим някои 
интересни обитатели на Природен парк „ Витоша“. Още по-любопитното е, че ще 
видим къде живеят, т.е. кои са техните местообитания. Ще се върнем назад във 
времето, за да разберем какви промени са настъпили в тези места, ще се опитаме да 
надникнем и в бъдещето, за да разберем до какво се очаква да доведат дейностите, 
които се извършват в момента. Готови ли сте да завъртим машината на времето? 
Датръгваме тогава! 
 
Водачът проверява дали всеки си носи вода и подходяща екипировка. При 
необходимост прави инструкции за безопасност. 
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Спирка 1: на 20-25 минути от Стартовата точка, край туристическия заслон 
по пътя за х. „Физкултурник“  

Превръщането на горите в обработваеми земи, ливади и пасища до голяма степен е 
било завършено преди стотици години от нашите предци. Получените вследствие на 
това полуестествени местообитания в крайна сметка са се превърнали в ценни 
убежища за местните видове. Така днес те се оказват застрашени от западането на 
традиционните земеделски практики на стопанисване и от развитието на 
интензивното земеделие. В наши дни тревните съобщества обхващат около една 
шеста от Континенталния регион, като варират от субалпийски ливади и варовикови 
тревни съобщества, на по-голяма надморска височина, до низинни сенокосни ливади и 
заливни алувиални тревни съобщества. 
Загубата на растителни и животински видове до голяма степен се дължи на 
унищожаването на техните местообитания. Много от тези местообитания се 
смаляват и изчезват, отстъпвайки място на по-интензивното земеползване, на 
големите инфраструктурни обекти, каквито са пътищата например, както и 
постоянното разпростиране на урбанизираните територии. Други основни заплахи за 
природата са замърсяването, неустойчивото използване на природните ресурси и 
запустяването на земите. 
От векове хората обработват и използват земните блага, в резултат на което са 
спомогнали за оформянето на множество, така наречени, полуестествени 
местообитания, богати на растителни и животински видове (сенокосни ливади, 
пасища, осеяни със самотни дървета и др.), чието съществуване зависи до голяма 
степен от поддържане традиционния начин на тяхното ползване.   
Полуестествените ливади и пасища са едни от най-ценните екосистеми на 
земеделския ландшафт и са резултат от многовековно земеделско стопанисване 
посредсвом паша или добив на сено, или комбинация от двете. В резултат на това 
екосистемите, свързани с полуестествените ливади и пасища, се развиват стабилно и 
се превръщат в местообитания на ценни растителни и животински видове. 
Животновъдството е стар и традиционен поминък на българското население. През 
лятото нашите предци са използвали планинските пасища, набавяли са си сено от 
естествените планински и полупланински ливади и пасища. В същото време са 
поддържали местообитанията на много ценни растителни и животински видове – 
някои от тях са редки, други пък имат ограничено разпространение в света – 
например срещат се само в България, на Балканите или пък в определена планина. В 
средата на миналия век, обаче, са настъпили промени в селскостопанската система. 
Така постепенно се преминавало от традиционно към по-интензивно 
животновъдство, което е довело до общо намаляване на природните ценности на 
териториите.  
Проблемът не е само за България, а е наблюдаван в рамките на целия Европейски съюз. 
Затова Еврокомисията е създала специални правила. Първо те целят да съхранят 
традиционни устойчиви практики, включително отглеждането и съхраняването на 
местните породи. По този начин се съхранява и биоразнообразието, което е важно за 
нормалното съществуване на всяка екосистема.Списък от близо 30 породи изброява 
кои са редките животни, за отглеждането на които се полага подпомагане. 
Субсидиите се получават по Програмата за развитие на селските райони. В нея има 
подмярка „ Традиционно животновъдство“, като първото й направление е опазване на 
застрашени от изчезване местни породи, а второто – традиционни практики за 
сезонна паша.В групата на редките породи влизат софийската овца, каракачанката 
овца, дългокосместата коза, българското сиво, родопското късорого говедо и 
биволите от породата българска мурра. Целта на подпомагането на подобни 
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дейности е, от една страна, да се запазят редките видове растения и животни, 
както и традиционните земеделски практики, типични за съответното място. От 
друга страна, по този начин се произвежда по-качествен, но и по-скъп продукт, който 
помага за по-доброто качество на живот на селските стопани.  
Поддържането на природните дадености зависи от използваните селскостопански 
практики. Екосистемите в земеделските земи с висока природна стойност се 
поддържат главно чрез екстензивно селско стопанство. Именно затова двата 
основни проблема за земеделските земи с висока природна стойност 
са интензификацията на производството или преустановяването на земеделската 
дейност. Такива практики са паша на животни или коситба. 
Какво става, ако една земеделската дейност престане да се прави на места, където 
това се е случвало столетия наред? – променя се природната стойност на 
местообитанията. Състоянието на местообитанието е пряко свързано и се влияе от 
използваните земеделски практики. В територии, където селското стопанство е 
западнало, основната заплаха за редица видове е свързана главно с изоставяне на 
земята – резултат от преустаняването на трудоемки традиционни селскостопански 
дейности и практики, които обаче са важни за опазването и поддъжането на 
биоразнообразието. Практики като косенето на ливадите, умерената паша, 
поддържането на синорите водят до поддържане на местообитанията и видовете, 
както и природната стойност на земеделските земи като цяло.  
Земеделските практики, свързани със ползване на земи с висока природна стойност, 
които се използват за пасищата са: паша с ниска гъстота на пашуващия добитък, 
отглеждане на местни традиционни породи, сенокос, почистване от храсти и камъни 
и ниско ниво на използване на механизация. Трябва да се има предвид, че пълното 
почистване на пасищата от храсти и камъни също не е желателно, тъй като те 
предоставят убежище (местообитания) за различни птици, дребни бозайници, 
насекоми. Трябва да се премахват, но само дотолкова, че да не възпрепятстват 
пашата, т.е. пасящите животни да могат спокойно да пашуват. Ако остават 
участъци с по-гъсти храсти, които пасящите животни избягват, това постепенно 
води до все по-голямо обрастване и изоставяне. 
Разнообразните типове ливади и пасища, разпространени в равнините, хълмистите 
части на страната, както и планинските райони се характеризират с богато 
биоразнообразие, което включва над 50% от флората на България. Общо 198 вида 
растения, срещащи се в тези ливади и пасища, са важни за опазване на национално 
ниво.  
 
Дейност „Европейска субсидия”  
Препоръчителен брой участници: 5-10 посетители. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали: 2-7 бр.заявления за кандидатстване (приложение №1), 10 бр. 
химикалки. 
Описание на дейността: участниците избират трима човека, които ще влязат в ролята 
на оценителната комисия, останалите ще получат заявления за кандидатстване 
(приложение №1), които трябва да попълнят и представят на комисията за одобрение. 
Комисията оценява подадените от кандидатите заявления и взема решение за отпускане 
или не на субсидия. Кандидатите трябва да са избрали подходящи породи животни, 
подходящ начин на отглеждане, начин на охрана на стадата и др. 
 
След края на играта водачът пояснява, че в момента много животновъди се възползват 
от възможностите, които предлага Държавен фонд „Земеделие“. Обяснява, че 
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понастоящем, в България, има различни схеми и мерки за подпомагане на земеделските 
стопани, които поддържат подобни ценни територии с паша или сенокос. Водачът 
може да обърне специално внимание на Мярка 213 и Мярка 214. 

Спирка 2: на 10 минути от Спирка 1, на билото над поляните, преди 
туристическата пътека за х. „Физкултурник“ да навлезе в гората 

Водачът дава няколко минути на групата да разгледа наоколо и да си отдъхне. След 
това представя информация за семейство Житни – описание, местообитания, 
разпространение и др.  
Вече, разбрахме, че опазването на пасищни територии и сенокосни ливади като тези, 
които виждаме пред нас е от изключително значение за опазване на биологичното 
разнообразие в природата. То има отношение и към опазването на някои редки и 
полезни за нас, хората видове растения. Именно такива са много от 
представителите на семейство Житни. 
 
Водачът подчертава, че представителите на това семейство са сред видовете, които са 
най-силно зависими от наличието на пасищни територии и сенокосни ливади, че за 
някои от тях тези местообитания са единствен дом. Преминава към провеждането 
дейност „Природните блага“. 
 
Дейност „Природните блага”  
Препоръчителен брой участници: 4-20 посетители. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали: 2-4 бр. бели картони, формат А3, 8 бр. маркери.  
Описание на дейността: участниците се разделят на 2-4 отбора. Водачът дава на всеки 
отбор по един картон и маркери. Поставя задача на участниците да напишат житни 
растения, които познават и за какво се използва конкретният вид. Победител е отборът, 
които е изброил най-много видове житни растения и е описано тяхното приложение. 
 
След края на играта водачът прави обобщение и дава допълнителна информация. 
Зa мнoгoxиляднaтa чoвeшĸa иcтopия пpoдyĸтитe oт зъpнo ca били ocнoвнa част нa 
хранителното мeню, a зa мнoгo нapoди и ocнoвнa eжeднeвнa xpaнa. Повечето от 
фуражите за животните също са житни. Kaĸтo твъpдят иcтopицитe, чoвeĸът e 
зaпoчнaл зa пpъв път дa ĸyлтивиpa зъpнeни pacтeния пpeди 10-15 xиляди гoдини.  
Оказва се, чe житнитe pacтeния нe пpocтo ca пoлeзни зa здpaвeтo, нo и cъщo тaĸa 
пoмaгaт в бopбaтa c няĸoи бoлecти. Cпopeд yчeнитe, yпoтpeбaтa нa пълнoзъpнecти 
xpaни и житни ĸyлтypи cтимyлиpa paбoтaтa нa cтoмaшнo-чpeвния тpaĸт, 
възcтaнoвявa cтpyĸтypaтa нa ĸoжaтa, влияe пoлoжитeлнo нa нepвнaтa и cъpдeчнo-
cъдoвaтa cиcтeмa. Xpaнитeлнитe влaĸнини, нa ĸoитo зa бoгaти житнитe pacтeния, 
ca мнoгo вaжни зa opгaнизмa ни, тъй ĸaтo нe caмo изxвъpлят вpeднитe вeщecтвa oт 
opгaнизмa и пoдoбpявaт xpaнocмилaнeтo, нopмaлизиpaйĸи тeглoтo, нo и пoвишaвaт 
имyнитeтa, oĸaзвaт пpoтивoaлepгичнo дeйcтвиe, възcтaнoвявaт xopмoнaлния бaлaнc 
пpи жeнитe. Да, житните растения наистина са удивителни и заслужават нашето 
внимание!  
От житните се получава строителен материал, те служат и като суровина за 
производството на хартия и целулоза. От тях се извличат ароматни вещества, 
които се използват в парфюмерията. Извличат се витамини и други вещества, които 
се използват в козметиката и фармацията.  Изработват се различни плетени изделия 
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и, не на последно място, ни носят естетическа наслада и успокоение със зеленината 
си.  
Но досега всички говорихме за житните растения, които човек отглежда. В 
природата в България се срещат стотици представители от това семейство. Но тъй 
като повечето видове не блестят с особена красота, не са сред най-популярните. 
Всички сте чували за райграса, с който често озеленяваме около къщите си, нали? 
Този тревист вид също е представител на семейството. Хайде да се огледаме и да 
видим какви растения от семейство Житни растат наоколо. Вижте, това е вид 
ливадина, както показва името й, расте по тревисти места като тази сенокосна 
ливада. 
Водачът показва и други видове от семейство Житни, а също и важните за качеството 
на сеното видове от сем. Бобови. Обяснява, че за получаване на качествено сено за 
бобовите треви оптималната фаза на косене е началото на цъфтежа, а за житните – 
изкласяването. 
Ако посетителите проявяват интерес, водачът може да им разкаже интересни факти за 
други представители на сем. Житни. Добре е посетителите да придобият представа 
колко много различни видове от това семейство се срещат по подобни местообитания и 
да достигнат до извода, че с опазване на тези места и практики, опазваме и житните 
растения. 

След приключването на играта водачът прави разходка из поляната и търси интересни 
видове, които да покаже на групата. Разказва, че именно сенокосните ливади и 
пасищата високо в планината, са сред най-богатите на видове местообитания. Тук 
туристите могат да се потопят в истински ботанически рай. След кратко проучване в 
района и беседа, водачът преминава към следващата дейност „Рядък вид от 
сенокосните ливади”.   

Дейност „Рядък вид от сенокосните ливади”  
Препоръчителен брой участници: 3-20 посетители. 
Времетраене: 15-20минути.  
Необходими материали: 1 бр. игрово колело, 1 бр. табло с търсената дума, 1 бр. маркер 
Описание на дейността: избират се трима участника, които ще трябва да открият коя е 
търсената дума. Останалите ще бъдат публика, която също ще бъде включена в играта. 
Водачът закача на видно място таблото с търсената дума, от която няма открити букви, 
а е означен е само броят им. Тримата играчи застават пред игровото колело, което се 
върти и има няколко сектора – 4 сектора със снимки на растения; помощ от публиката; 
открий една буква; пропускаш ход. Целта на играта е да бъде отгатната думата. 
Водачът влиза в ролята на водещ и организира протичането на играта – дава ред на 
всеки участник, пише откритите букви на таблото и обявява победителя в края. 
Първият участник завърта стрелката на колелото, ако тя спре в някои от секторите със 
снимки на растителни видове, трябва да каже буква, ако познае, водачът открива 
буквата на таблото и играчът има право да каже втора буква и така, докато сгреши. При 
грешен отговор играта продължава следващият участник. Ако стрелката попадне на 
сектор „помощ от публиката”, играчът се допитва до останалите участници за буква 
или цялата дума. Дали ще използва техния отговор, е решение на самия играч. При 
сектора „пропускаш ход”, наред е следващият участник. Играта приключва с 
откриването на цялата дума. След като бъде открито името на редкия растителен вид 
(например блатен дремник), характерен за сенокосните ливади, водачът показва снимка 
на вида и дава кратка информация за него.  
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Интерпретаторът пояснява, че освен многобройните житни пасищните територии са и 
местообитания за някои редки и защитени растения, какъвто е случаят с блатния 
дремник. 

Спирка 3: на 10 минути от Спирка 2, по обратния път, отново на поляната в 
близост до туристическия заслон по пътя за х. „Физкултурник“ 

След като групата се събере водачът продължава беседата. Преминава към средлаваща 
дейност.  
 
Дейност „Какво ни дава природата”  
Препоръчителен брой участници: 4-20 посетители. 
Времетраене: 10-15 минути.  
Необходими материали: 2-4 бр. бели листа, 5 бр. маркери. 
Описание на дейността: водачът разделя групата на 2-4 отбора, дава на всеки отбор по 
един бял лист и химикалка, за да напишат какво ни дава природата на нас, хората. След 
около пет минути, разглеждат какво е написал всеки отбор и ако е необходимо заедно 
допълват и обсъждат ползите. 
 
След края на играта водачът прави обобщение. 
Основната движеща сила на обществото днес е нарастващото социално и 
икономическо благосъстояние. Това върви ръка за ръка с увеличеното производство и 
потребление на стоки и услуги, което допринася за деградацията на заобикалящите 
ни екосистеми. Може да се каже, че докато просперитетът расте природните 
богатства намаляват. Благополучието на човека се базира на услугите, предоставяни 
от екосистемите, по множество различни начини. Храната, която ядем, чистата 
вода, която пием, горивото, фибрите са „ подаръци” от природата. Но ние също 
използваме „ услугите от природата”, които са резултат от сложни процеси и 
взаимодействия, като почвообразуване, естествено разлагане на отпадъците, 
защита от бедствия като наводнения и бури, или поддържането на стабилен климат 
на планетата. Услугите, предоставяни от екосистемите, са онези продукти и услуги 
от природата, които хората оползотворяват за себе си. Както вече разбрахте, има 
екосистеми, в които съществуването на характерната флора и фауна зависи изцяло 
от начина на стопанисване на земите. Кажете, разбрахте ли какво можем да 
направим, за да оцелеят ценните растителни и животински видове от пасищата и 
ливадите?  
Животните са необходими, за да поддържат пасищата открити и необрасли с 
дървета и храсти. С оглед на опазването на тези територии най-подходящи са 
местните породи животни, защото те са привикнали към суровите климатични 
условия и могат да стоят на открито почти през цялата година. Също така важни 
са традиционните начини на косене, без тежки машини; въвеждането на устойчиво 
сеитбообръщение; съхранението и използването на оборски  тор; въвеждането на 
късно косене, за да се осигури цъфтежът и семедаването на редките растения и 
наземно гнездящите видове птици, успешно да отгледат люпилата си; регулиране 
интензивността на пашата, за да се поддържа мозаечна структура на 
местообитанията и да се предотвратят отрицателните последствия от 
прекомерната или недостатъчна паша. С намаляването на изпасваните територии, 
местообитанията на полуестествените пасища и ливади започват да изчезват и на 
тяхно място се развиват шубраци със значително по-ниска екологична стойност. 
Често, тази промяна на съобществата (растителността) води до загуба на ценни 
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видове. Така губим всички – и ние, хората и природата! А балансът, който сме 
открили благодарение на хилядолетия усилен труд си отива само за няколко 
десетилетия.  
На финала интерпретаторът прави обобщение на темата и още веднъж казва 
посланието. 
Нашата разходка върви към своя край. Заедно обикаляхме из сенокосните ливади по 
поречието на Железнишка река, където имаше много представители на сем. Житни, а 
между тях открихме и други редки растения. Върнахме се назад в миналото, за да си 
представим как е изглеждало това място преди стотици години, видяхме как 
изглежда днес и разбрахме, че от нас зависи как ще изглеждат тези места занапред. 
От нашите действия или бездействие се определя бъдещето на много ценни 
растителни и животински видове. Изводите, които бихме могли да си направим, са че 
трябва да се върнем към корените си, да бъдем по-близо до природата, да използваме 
природните ресурси разумно и рационално. Нека бъдем по-отговорни, за да постигнем 
желаната хармония! И нека не забравяме всеки ден да благодарим на житните 
растения, те заслужават нашето внимание! Довиждане и до нови срещи! 

Подходящи думи и изрази 

Полуестествени пасища и ливади, местообитания, традиционни породи, местни породи, 
сезонна паша, селскостопански практики, естествени местообитания, ценни растителни 
и животински видове, екологична стойност и др. 

Допълнителни препоръки 

Осигуряване на значки, картички, стикери и дипляни за растенията на Витоша за 
победителите в игрите.  
По време на разходката водачът-интерпретатор показва различни растения – 
представители на сем. Житни, както и други интересни растителни видове, характерни 
за местообитанието. 
Като допълнение за по-любопитните може да се даде информация за косата – 
инструмента за косене (как е изглеждала в края на 19 и началото на 20 век) и по 
възможност да се покаже нагледно.  
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Приложение №1 
ПРОЕКТЕН ФИШ 

ЗА КАНДИДАНТСВАНЕ ЗА СУБСИДИЯ  
ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

подмярка „Традиционно животновъдство“ 
 

Име на кандидата  
Дейност   Традиционни практики за сезонна паша на животните, включително 

поддържане на пасища и ливади 
 Развитие на интензивно животновъдство 
 Създаване на ТКЗС в село .............. 

Регистриран земеделски 
производител 

 Да 
 Не 

Собственост на земята  Неустановена 
 Природен парк ................ 
 Национален парк ............ 
 Общинска собственост  

Порода на добитъка  Каракачанска овца 
 Плевенска черноглава овца 

Брой животни  Не се знае 
 Установен съгласно изискванията на програмата 

Порода на кучетата за охрана на 
стадото 

 Кавказка овчарка 
 Каракачанска овчарка 
 Сибирско хъски 

Разрешително за паша във 
високопланинските пасища на 
националните паркове  

 Има издадено разрешително 
 Няма издадено разрешително 

Поддържане на земята, чрез:  Торене с изкуствени торове и химически препарати за растителна 
защита 
 Използване на биоактивни вещества – по образец на Регионална 
служба растителна защита 

Документ за собственост на 
животните 

 Има 
 Няма 

Документ за вида и произхода на 
породата 

 Паспорт 
 Няма документ 

 
Дата: .................. 
Подпис на кандидата: ..................... 
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