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Учебното помагало е предназначено за подпомагане обучението на учениците от професия 

Техник-озеленител, специалност Парково строителство и озеленяване при изучаване на учебния 

предмет Декоративна дендрология в 10 клас, както и за всеки, който има желание да упражни своите 

познания за декоративните растения. 

Учебното помогало е разработено с цел бързо разпознаване на видовете, като се 

диференцират по важни морфолиогични белези в облистено състояние. 

Темите на упражненията са разработени като алгоритми и като работни листи.  

При упражнения от тип алгоритъм ученикът получава от учителя снимка, жив материал от 

съответното растение или учителят извежда учениците да извършват наблюдение навън, директно в 

паркова среда и ги оставя да работят сами. За да успее да разпознае растителния вид чрез посочения 

алгоритъм ученикът трябва да има много добри познания по морфология на растенията. 

При упражненията от тип работен лист ученикът може да работи самостоятелно както по 

време на час, така и извън учебните часове.  

В края на учебното помагало е приложен ключ с верните отговори. 

От Авторите 
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РАЗДЕЛ I. ГОЛОСЕМЕННИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ 

ТЕМА 1: ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЪРВЕСНИТЕ И ХРАСТОВИ РАСТЕНИЯ 

– АЛГОРИТЪМ. 

Кои са основните белези на 
дървесните растения? 
 

Дървесната форма се е появила първо при най-висшите споророви растения-

папратовидните, от които днес са се запазили малко на брой видове, които растат във 

влажните тропически области и нямат значение за България. При семенните растения 

дървесната форма се развива по-късно. Най-нисшите представители на семенните растения 

са саговите палми, които по много белези се доближават до папратовидните растения, но 

имат малко значение за парковото строителство.  

Семенните растения са разпределени в два отдела – Голосеменни и Покритосеменни. 

От своя страна Голосеменните растения се разделят на различни класове: клас Иглолистни, 

клас Сагови палми, клас Гинкови. А отдел Покритосеменни растения се разделя на два класа: 

клас Едносемеделни и клас Двусемеделни растения. 

 

Следвайки алгоритъма по-долу, можете да определите кои белези отличават 

Голосеменните от Покритосеменните растения. Също така ще установите какви основни 

разлики в устройството на Покритосеменните растения ги диференцират в две групи на 

Покритосеменни Едносемеделни и Покритосеменни Двусемеделни растения. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 

можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на 

Голосеменни и Покритосеменни растения. 

 Nº Алгоритъм (стъпка по стъпка)  Отбележете със 

знак “X”, ако се 

затруднявате 

 1 Стъблата на растениетo са:  

а) тревисти – премини към т.2 
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б) вдървесинели – премини към т.3 

 2 Листата на разглежданото растение са:  

а) прости с успоредно или дъговидно жилкуване и винаги обхващат 

стъблото – растението принадлежи към Отдел Покритосеменни 

Клас Едносемеделни растения 

б) с най – разнообразна форма, освен изброените в подточка а – 

растението принадлежи към Отдел Покритосеменни Клас 

Двусемеделни растения 

Премини към т.4 

 

 3 Листата са:  

а) с игловидна, ветриловидна форма или кожести перести – 

растението принадлежи към Отдел Голосеменни растения 

б) с най – разнообразна форма, освен изброените в подточка а – 

растението принадлежи към Отдел Покритосеменни Клас 

Двусемеделни растения 

 

 4 Семето е разположенo:  

а) в месеста обвивка, която не го обхваща напълно или в шишаркови 

люспи – Отдел Голосеменни растения 

б) в плодна люспа, която го обхваща напълно – Отдел 

Покритосеменни растения 

Премини към т.5 

 

 5 Цветовете на растението :  

а) съдържат прашник и плодник – цветовете са двуполови 

б) съдържат само прашник или само плодник – отиди на т.6 

 

 6 Еднополовите цветове са:  

а) разположени на едно и също растение – това са еднополови 

еднодомни цветове (мъжките и женските цветове са на едно и също 

растение)  

б) разположени на две отделни растения – това са еднополови 

двудомни цветове цветове (мъжките и женските цветове са на две 

различни растения) 

 

  Разглежданият вид принадлежи към: 

………………………………………………………………... 

 

 

 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

)бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1 Разпознава консистенцията на стъблата да 

не 

10   

 2, Разпознава вида на листата да 10   
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3 не 

 4 Разпознава вида на плодовете да 

не 

15   

 5, 

6 

Анализира правилно устройството на 

цветовете, като разпознава техните части 

да 

не 

10   

 7 Стига до верните отговори, след правилно 

следване на алгоритъма 

да 

не 

15   

    60   

Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 5 45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2  0 – 24  

 

 

ТЕМА 2: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

ГИНКОВИ – РАБОТЕН ЛИСТ. 

Как да разпознаем 
видовете от семейство 
Гинкови – Ginkgoaceae? 
 

 Семейство Гинкови е едно от шестте семейства от отдел Голосеменни растения, които 

имат значение за парковото строителство. Представителите на това семейство са 

изчезнали заедно с динозаврите, запазил се е само един съществуващ днес вид: Двуделен гинко 

– Ginkgo biloba.  

 

Попълнете внително работния лист за вида Двуделен гинко – Ginkgo biloba! 

Работете внимателно! Не бързайте! При невъзможност да приключите в час можете 

да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на Вашите резултати. 

Приятна работа! 
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Работен лист 

семейство Гинкови – Ginkgoaceae  

 

1.Разгледайте снимките на Двуделен гинко – Ginkgo biloba и определете изискванията на вида по 

отношение на светлината!  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив;  

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

  

 

  

 

2. Разгледайте снимките на вида Ginkgo biloba и определете есенната багра на листата му!  
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3. Като знаете, че видът Двуделен гинко – Ginkgo biloba произхожда от планинските райони на 

Китай определете изискванията му по отношение на температурата! 

а) силно студоустойчив; 

б) студоустойчив; 

в) нестудоустойчив; 

г) топлолюбив. 

 

4. Видът Двуделен гинко – Ginkgo biloba образува скъсени и удължени клонки. Определете какви 

са клонките от снимката по – долу и как са разположени листата като заградите верния отговор! 

а) скъсени клонки, листата са разположени в групички; 

б) удължени клонки, листата са разположени последователно; 

в) удължени клонки, листата са разположени в групички. 

 

 

 

5. Генеративните органи на вида Двуделен гинко – Ginkgo biloba са еднополови, разположени 

двудомно. Какво означава това? 

Заградете с кръгче верния отговор! 

а) генеративните органи са мъжки и женски и са разположени на едно и също дърво; 

б) генеративните органи са мъжки и женски и са разположени на две отделни дървета; 

в) генеративните органи са двуполови ( хермафродитни). 

 

6. Разгледайте снимки на листата на Двуделен гинко – Ginkgo biloba и определете формата им! 

 

 

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

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

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

 

7. Разгледайте снимката по – долу и определете вида на короната при Двуделен гинко – Ginkgo 

biloba! 
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8. Семената на Двуделен гинко – Ginkgo biloba са покрити с месеста обвивка. Какъв е нейният 

цвяТ, когато узреят плодовете? 

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

 

 

9.Заградете вярното за Двуделен гинко – Ginkgo biloba! 

а) месестата обвивка на семето няма мирис; 

б) месестата обвивка на семето има приятен аромат; 
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в) месестата обвивка на семето има неприятен аромат. 

 

10. Как е подходящо да се използва в парковото строителство Двуделен гинко – Ginkgo biloba? 

Заградете верния отговор с кръгче! 

Забележка: Верните отговори могат да са повече от един ! 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

е) за живи стени. 

 

ТЕМА 3: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

ТИСОВИ – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Тисови – Taxaceae  

Как да разпознаем 
видовете от семейство 
Тисови – Taxaceae? 
 

Представителите на това семейство имат еднополови, най-често двудомно и много 

рядко еднодомно разположени полови органи, които се намират в пазвите на листата. 

Листата им са игловидни или линейноланцетни. Семената са обхванати от месеста обвивка, 

която се нарича арилус. 

Семейството съдържа няколко рода, но в България се използват видове само от род 

Тис. У нас е естествено разпространен само един вид – Oбикновен тис – Taxus baccata. 

 

Попълнете внително работния лист за вида Обикновен тис (отровачка) – Taxus 

baccata! 

Работете внимателно! Не бързайте! При невъзможност да приключите в час можете 

да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 
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1.Разгледайте снимките на Обикновен тис (отровачка) – Taxus baccata и определете 

изискванията на вида по отношение на светлината!  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

  

2. Като знаете, че видът Обикновен тис (отровачка) – Taxus baccata 

e разпространен в Централна и Южна Европа, Северозападна Африка, Мала Азия и Кавказ, като се 

среща до около 2500 m н.в., определете изискванията му по отношение на температурата! 

а) силно студоустойчив; 

б) средно студоустойчив; 

в) нестудоустойчив; 

г) топлолюбив. 

 

5. Генеративните органи на вида Обикновен тис (отровачка) – Taxus baccata са еднополови, 

разположени двудомно. Какво означава това? 

Заградете с кръгче верния отговор! 

3. Какъв е цветът на младите клонки на 

Обикновен тис (отровачка) – Taxus baccata? 

 

.  

4. Разгледайте снимки на листата на 

Обикновен тис (отровачка) – Taxus baccata 

и определете формата им! 
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а) генеративните органи са мъжки и женски и са разположени на едно и също дърво; 

б) генеративните органи са мъжки и женски и са разположени на две отделни дървета; 

в) генеративните органи са двуполови (хермафродитни). 

 

6. Разгледайте снимките и определете вида на короната при Обикновен тис (отровачка) – Taxus 

baccata! 

  

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

 

7. Семената на Обикновен тис (отровачка) – Taxus baccata са покрити с месеста обвивка. Какъв е 

нейният цвят, когато узреят плодовете и как се нарича? 

 

 

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

 

8.Заградете вярното за Обикновен тис (отровачка) – Taxus baccata! 

а) месестата обвивка на семето няма мирис ; 

б) месестата обвивка на семето има приятен аромат; 

в) месестата обвивка на семето има неприятен аромат. 

 

9. Как е подходящо да се използва в парковото строителство Обикновен тис (отровачка) – Taxus 

baccata? Заградете с кръгче верния отговор! 

Забележка: Верните отговори могат да са повече от един! 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 
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г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

е) за живи стени. 

 

10. Короната при Обикновен тис (отровачка) – Taxus baccata е разперена и неправилна, но 

съществуват декоративни форми с различна форма на короната. Посочете вида на короната на 

декоративните форми на обикновения тис, които ще видите на снимките! 

а) Taxus baccata “Compacta” 

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

б) Taxus baccata “Fastigiata” 

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

  

 

 

в) Taxus baccata “Compressa”  

.................................................................................................................................................................. 
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ТЕМА 4: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

БОРОВИ – ОБЩИ БЕЛЕЗИ И КЛАСИФИКАЦИЯ – РАБОТЕН ЛИСТ ЗА 

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПО ПОДСЕМЕЙСТВА 

Как да разпознаем 
видовете от семейство 
Борови – Pinaceae? 
 

Видовете от семейство Борови (Pinaceae) са главно дървета и по-рядко храсти, 

повечето са вечнозелени. По-голяма част от представителите на семейството са 

разпространени в най- северните части на планетата и в най-високите части на планините 

до горната граница на гората. 

 Растенията от семейство Борови имат игловидни листа, разположени 

поединично, по няколко или по много заедно. Половите им органи са еднополови еднодомно 

разположени. Мъжките са реси, разположени поединично в пазвите на листата или в групички 

на върха, върху скъсени клонки. Женските полови органи се наричат шишарки и са съставени 

от шишаркова ос, по която са спирално разположени шишаркови люспи. Семената се образуват 

между тези шишаркови люспи и шишарковата ос. Те най-често имат крилце, чрез което се 

разпространяват лесно от вятъра.  

 От семейство Борови за парковото строителство са важни представителите 

на родовете: Ела, Дугласка, Цуга, Смърч, Бор, Лиственица и Кедър. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

15 
 

 

Работен лист 

семейство Борови – Pinaceae класификация по подсемейства 

 

1.Определете начина, по който са разположени листата при видовете от снимките – единично, по 2 

– 5 в скъсени клонки, наречени брахибласти или в групички по 20 – 80 върху скъсени клонки! 

 

а) подсемейство 

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

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

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

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

 

 

б) подсемейство 

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

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

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

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

 

 

 

в) подсемейство 

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

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

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

................................................................... 
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2. Разгледайте отново снимките от въпрос 1 и определете видът на всяка снимка към кое 

подсемейство от семейство Борови принадлежи! Свържете със стрелка верните отговори! 

 

Подсемейство Laricoidee  а) единично разположени листа; 

Подсемейство Abietoideae б) листа по 2 – 5 в брахибласт; 

Подсемейство Pinoideae в) листа по 20 – 80 върху скъсени клонки. 

 

3. Заградете с кръгче верния отговор! Брахибласт е:  

а) видоизменена скъсена клонка, върху която са разположени 2 – 5 игловидни листа; 

б) скъсена клонка, върху която са разположени 20 – 80 игловидни листа; 

в) вид игловиден лист; 

г) удължена клонка. 

 

4. Ако корони, при които клоните са разположени под прав ъгъл спрямо стъблото – наричаме 

конусовидни, а когато клоните са разположени под остър ъгъл спрямо стъблото – наричаме 

короната пирамидална, как ще определите формата на короната от снимката? 

 

а)……………………………………………… 

 

б)…………………………………………………….. 
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ТЕМА 5: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

БОРОВИ – ПОДСЕМЕЙСТВО ABIETOIDEAE – АЛГОРИТЪМ 

 

Следвайки алгоритъма по-долу можете да определите отделните видове от 

подсемейство Abietoideae – семейство Борови. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 

можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 

 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на семейство 

Борови, подсемейство Abietoideae. 

 Nº Алгоритъм(стъпка по стъпка)  Отбележете 

със знак “X”, 

ако се 

затруднявате 

 1 Листата при представителите на подсемейство Abietoideae са единично 

разположени и могат да бъдат:  

а) плоски и линейни, леко разширени в основата, а шишарките са 

изправени, узряват за една година и се разпадаТ, семенните люспи са 

широки – род Ела – Abies – премини към т.2; 

б) плоски и линейни, а шишарките висят надолу, покривните люспи са по-

дълги от семенните и на върха са триделни – род Псевдоцуга – 

Pseudotsugа – премини към т.3; 

в) плоски линейни и леко назъбени по перваза, а шишарките са малки – 

род Цуга – Tsuga – премини към т.4; 

г) четириръбести, разположени върху специални подутинки (възглавнички) 

– род Смърч – Picea – премини към т.5. 

 

 2 Листата на представителите на род Ела – Abies са с линейна форма, но 

според размера, баграта, твърдостта им, начина на разполагане по 

клонките различаваме отделните видове. Какви са листата на разглеждания 

вид? 

а) плоски, линейни, дълги 2 – 3 cm, тъмнозелени отгоре и с две бели ивици 

отдолу, на върха врязани или тъпи, а на връхните клонки заострен, 
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ориентирани са почти двуредно – Бяла ела – Abies alba;  

б) плоски, линейни, дълги 2 – 3 cm, твърди и заострени на върха, отгоре са 

тъмнозелени и лъскави, а отдолу – с две бели ивици, покриват гъсто 

клонките отгоре и отстрани, а при старите дървета са ориентирани 

радиално по цялата обиколка на клонките – Гръцка ела – Abies cephalo-

nica;  

в) линейни, радиално разперени във всички посоки около клонките, дълги 8 

– 15 mm и твърди, на върха тъпи или заострени, отгоре те са изпъкнали, с 

восъчен налеп, сиво-зелени, а отдолу – с две слабо изразени белезникави 

ивици – Испанска ела – Abies pinsapo;  

г) плоски, линейни, дълги до 7, 5 cm, леко дъговидно извити, сивозелени или 

синкаво сребристи, еднакво оцветени от двете страни и почти двуредно 

ориентирани – Конколорка (сребриста, едноцветна ела) – Abies con-

color;  

 3 Представителите на род Дугласка – Pseudotsuga се различават по:  

а) листа: плоски, линейни, дълги 2 – 3 cm, тъмнозелени отгоре и с две 

бели ивици отдолу, на върха тъпи или почти тъпи, ориентирани са почти 

двуредно – Зелена дугласка – Pseudotsuga menziesii subsp.menziesii;  

а) листа: сиво – зелени до сребристосиви и по-силно разперени около 

клонките – Синя дугласка – Pseudotsuga menziesii subsp.glaucescens; 

 

 4 Представителите на род Цуга – Tsuga се различават по:  

а) листа плоски, линейни, дълги 10 – 18 mm, тъмнозелени, кожести и с две 

бели ивици отдолу, на върха тъпи, а по ръба – ситно назъбени – Канадска 

цуга – Tsuga canadensis; 

 

 5 Представителите на род Смърч – Picea се различават по:  

а) листа – дълги 15 – 25 mm и със силно променливо по форма напречно 

сечение – почти квадратно до ромбично и сплеснато, в зависимост от 

местоположението им по клонките и по короната, от възрастта и от 

надморската височина – Обикновен смърч – Picea excelsa; 

б) листа – дълги 2 – 3 cm, твърди и бодливи, с почти квадратно напречно 

сечение и покрити с восъчен налеп, зелни до синкавосребристи, 

разположени нагъсто по клонките и разперени във всички посоки. 

в) листа – линейни, плоски, с изпъкнал от двете страни среден нерв, 

тъмнозелени отгоре и с две бели ивици отдолу, дълги 10 – 20 mm – 

Сръбски смърч – Picea omorica. 

 

   

Разглежданият вид е: ………………………………………………………………... 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Достигнатият отговор е следствие на анализ на белезите на разглежданото растение.  
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 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

)бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1 Разпознава правилно рода, към който 

принадлежи разглеждания вид 

да 

не 

20   

 2 Анализира правилно морфологичните 

особености на разглежданото растение 

да 

не 

20   

 3 Разпознава правилно вида, към който 

принадлежи разглеждания вид 

да 

не 

20   

    60   

Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 5 45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2  0 – 24  

 

ТЕМА 6: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

БОРОВИ – ПОДСЕМЕЙСТВО ABIETOIDEAE – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Борови – Pinaceae – подсемейство Abietoideae 

 

1. Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

1.1.Гръцка ела – Abies cephalonica 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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1.2.Обикновен смърч – Picea 

pungens 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

1.3.Синя дугласка – Pseudotsuga 

menziesii subsp.glaucescens 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване 

 

1.4.Обикновена ела – Abies alba  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

  

 

 

2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от род Ела – Abies, Смърч и 

Дугласка, определете изискванията им към температурата! 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 
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 Вид Произход и разпространение С СС НС 

 а) Обикновена ела – Abies alba  Западна, Централна и Южна Европа 

при надморска височина 300 – 2000 

m 

   

 б) Гръцка ела – Abies cephalonica  Планините на Гърция и Македония    

 в) Испанска ела – Abies pinsapo 

Южна Испания –  

провинция Малага между 1000 и 

2000 m.н.в. 

   

 г) Конколорка – Abies concolor  Континенталните части на Западна 

Северна Америка, в скалистите 

планини при 1000 – 3000 m.н.в. 

   

 д) Обикновен смърч – Picea abies  Цяла Европа до Сибир    

 е) Сребрист смърч – Picea 

pungens  

В по-вътрешните континентални 

части на Западна Северна Америка 

– скалистите планини при 2000 – 

3000 m.н.в. 

   

 ж) Сръбски смърч – Picea omorica  В планините на Югозападна Сърбия 

и Босна, 600 – 1600 m.н.в. 

   

 

3. Как е подходящо да се използват в парковото строителство елите? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

е) за живи стени. 

 

4. Как е подходящо да се използва в парковото строителство Обикновен смърч – Picea excelsa? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

е) за живи стени. 

 

5.Следвайки описанието на видовете шишарки, свържете всеки вид клонка с нейната шишарка! 

ПРИМЕР: ж) – 5; 

а)  б)  в)  г)  д)  е)  ж) 5 з)  
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а) Обиклновена ела – Abies alba; 

 

1. 

 

б) Гръцка ела – Abies cephalonica; 

 

2.  

 

в) Испанска ела – Abies pinsapo; 

 

3. 
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г) Конколорка- Abies concolor; 

 

4. 

 

д) Зелена дугласка – Pseudotsuga menziesii 

subsp.menziesii; 

 

 

5. 

 

е) Синя дугласка – Pseudotsuga menziesii 

subsp.glaucescens; 

 

 

6. 

 

ж) Обикновен смърч – Picea excelsa; 

 

7. 

 



 

   

24 
 

з) Сребрист смърч – Picea pungens; 

 

8. 

 

 

 

ТЕМА 7: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

БОРОВИ – ПОДСЕМЕЙСТВО PINOIDEAE – АЛГОРИТЪМ 

Следвайки алгоритъма по-долу можете да определите отделните видове от 

подсемейство Pinoideae – семейство Борови. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 

можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 

 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на 

семейство Борови, подсемейство Pinoideae. 

 Nº Алгоритъм(стъпка по стъпка)  Отбележете 
със знак “X”, 
ако се 
затруднявате 

 1 Когато листата са разположени по 2 – 5 върху видоизменени клонки 

(брахибласти) – при подсемейство Pinoideae – род Бор – Pinus те могат 

да бъдат:  

а) иглици по 5 в брахибласт –- премини към т.2; 

б) иглици по 2 – 3 в брахибласт –- премини към т.3. 

 

 2 Иглиците са по 5 в брахибласт и имат следните характеристики:  

а) дълги по 5 – 7 cm, сиво-зелени и сравнително тънки, с триъгълно 

напречно сечение, с изпъкнала външна страна, брахибластите са гъсто 

разположении по клоните, а иглите са слабо разперени –  
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Бяла мура – Pinus peuce; 

б) дълги около 10 cm, сиво-зелени, меки и силно разперени около клонките 

– Веймутов бор – Pinus strobus; 

в) дълги 10 – 18 cm, сравнително тънки и провиснали, триръбести с 

белезникави вътрешни стени от устицата, разположени по тях и със зелена 

изпълнала страна – Хималайски бор – Pinus excelsa. 

 3 Иглиците са 2 или 3 в брахибласт и имат следните характеристики:  

а) дълги 4 – 7 cm, сиво-зелени и усукани, с полукръгло напречно сечение – 

Бял бор – Pinus silvestris;  

б) дълги (4)8 – 16 (18) cm, тъмнозелени и твърди, с полукръгло напречно 

сечение – Черен бор – Pinus nigra;  

в) тъмнозелени, твърди, бодливо заострени и дълги 6 – 11cm – Черна 

мура – Pinus heldreichii; 

г) дълги 3 – 4(6) cm, тъмнозелени и твърди, брахибластите са 

разположенни гъсто по клонките – Клек – Pinus mugo;  

д)дълги 10 – 20 cm, лъскави, светлозелени и заострени на върха – Морски 

бор – Pinus maritima;  

е) твърди, сивозелени, дълги 10 – 15 см – Пиния – Pinus pinea;  

ж) дълги 7 – 10 cm, тънки (0, 7mm) и нежни, тъмнозелени, разположени са 

сяамо по връхните части на клонките – Алепски бор – Pinus halepensis; 

з) дълги 12 – 25 (30) cm, тъмнозелени, твърди и бодливи, при смачкване 

издават силна миризма на терпентин – Пондероски бор – Pinus ponder-

osa; 

и) дълги 18 – 22 cm, твърди, заострени, матови и сивозелени – Джефриев 

бор – Pinus jeffreyi; 

й) твърди, заострени на върха, дълги 20 – 25(30) cm, тъмносинкаво-зелени 

– Култеров бор – Pinus coulteri. 

 

   

Разглежданият вид е:.......................................................................................... 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Достигнатият отговор е следствие на анализ на белезите на разглежданото растение.  

 

 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

)бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1 Разпознава правилно броя на иглиците в 

брахибласт на разглеждания вид. 

да 

не 

20   

 2 Определя правилно формата, размера и 

цвета на иглиците. 

да 

не 

20   

 3 Разпознава правилно вида, към който да 20   
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принадлежи разглеждания вид. не 

    60   

Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 5 45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2  0 – 24  

 

 

 

ТЕМА 8: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

БОРОВИ – ПОДСЕМЕЙСТВО PINOIDEAE – РАБОТЕН ЛИСТ 

 

Работен лист 

семейство Борови – Pinaceae – подсемейство Pinoideae 

 

1. Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

1.1. Черен бор – Pinus nigra 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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1.2. Хималайски бор – Pinus excelsa 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

1.3. Морски бор – Pinus maritima 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

1.4. Пиния – Pinus pinea 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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1.5. Алепски бор – Pinus halepensis 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

 

2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от род Бор – Pinus, определете 

изискванията им към температурата! 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

 а) Черен бор – Pinus nigra  Южна Европа при надморска 

височина 400 - 1500 m. 

   

 б) Черна мура – Pinus heldreichii  Планините на западната част на 

Балканския полуостров и в Южна 

Италия при надморска височина 

1200 – 2000 m. 

   

 в) Клек – Pinus mugo  Планините на Европа при надморска 

височина до 2500 m. 

   

 г) Морски бор – Pinus maritima  Средиземноморската област и в 

южната част на Атлантическото 

крайбрежие на Европа. 

   

 д) Пиния – Pinus pinea  Цялото Средиземноморие от 

Португалия до Мала Азия при 

надморска височина до 1000 m н.в. 

   

 

 

3.Как е подходящо да се използва в парковото строителство Пиния – Pinus pinea? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове. 
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4.Следвайки описанието на видовете шишарки, свържете всеки вид клонка с нейната шишарка! 

ПРИМЕР: е) – 6; 

а)  б)  в)  г)  д)  е) 6 ж)  з)  и)  й)  

к)  л)  м)  

 

а) Бяла мура – Pinus peuce;  1 

б) Веймутов бор – Pinus strobus;   2 

 

в) Хималайски бор – Pinus excelsa; 3 

 

г) Бял бор – Pinus silvestris;  4 
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д) Черен бор – Pinus nigra;  5 

 

е) Черна мура – Pinus heldreichii; 6 

 

 

ж) Клек – Pinus mugo;  7 
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з) Морски бор – Pinus maritima;  

 

8 

 

и) Пиния – Pinus pinea;  

 

 

 

 

 

 

 

9 
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й) Алепски бор – Pinus halepensis; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

к) Пондероски бор – Pinus ponderosa; 11 

 

  

л) Джефриев бор – Pinus jeffreyi; 12 
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м) Култеров бор – Pinus coulteri. 13 

 

  

 

5. Кой от изброените видове борове е с 5 иглици в брахибласт? 

а) Бял бор – Pinus silvestris; 

б) Черен бор – Pinus nigra;  

в) Бяла мура – Pinus peuce; 

г) Пиния – Pinus pinea; 

д) Черна мура – Pinus heldreichii; 

е) Алепски бор – Pinus halepensis. 

 

6. Как е подходящо да се използва в парковото строителство Черен бор – Pinus nigra? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

е) за живи стени. 
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ТЕМА 9: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

БОРОВИ – ПОДСЕМЕЙСТВО LARICOIDEAE – АЛГОРИТЪМ 

Следвайки алгоритъма по-долу можете да определите отделните видове от 

семейство Борови – подсемейство Laricoideae. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 

можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 

 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на 

семейство Борови, подсемейство Laricoideae. 

 Nº Алгоритъм(стъпка по стъпка)  Отбележете 
със знак “X”, 
ако се 
затруднявате 

 1 Когато листата са разположени в групички по 20 – 80 върху скъсени клонки 

– при подсемейство Laricoideae те могат да бъдат:  

а) опадливи и меки –- дълги 1 – 3 (4) cm, светлозелени и меки, често със 

сиво-зелен налеп – род Лиственица – Larix decidua (europaea) ; 

б) вечнозелени –- премини към т.2; 

 

 2 Листата са в групички и са:  

а) синкаво-зелени, твърди, четириръбести, дълги до 25 mm – Атласки 

кедър – Cedrus atlantica; 

б) сивозелени, меки, четириръбести, дълги 3 -5 cm – Хималайски кедър – 

Cedrus deodara; 

в) тъмнозелени, твърди и бодливи, четириръбести, дълги 15 – 35 mm – 

Ливански кедър – Cedrus libanii; 

 

  Разглежданият вид е: 

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

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Достигнатият отговор е следствие на анализ на белезите на разглежданото растение.  

 

 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

)бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1 Определя правилно консистенцията на 

листата 

да 

не 

20   
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 2 Определя правилно цвета и формата на 

листата 

да 

не 

20   

 3 Разпознава правилно вида, към който 

принадлежи разглеждания вид 

да 

не 

20   

    60   

Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 

5 

45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2  0 – 24  
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ТЕМА 10: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО БОРОВИ – ПОДСЕМЕЙСТВО LARICOIDEAE – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Борови – Pinaceae – подсемейство Laricoideae 

 

1.Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

1.1. Атласки кедър – Cedrus deodara: 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

1.2. Хималайски кедър – Cedrus deodara 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

1.3. Ливански кедър – Cedrus libanii 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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1.4. Европейска лиственица – Larix decidua  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от род Кедър и род 

Лиственица, определете изискванията им към температурата! 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

 а) Атласки кедър – Cedrus atlan-

tica  

Планините на Алжир и Източните 

части на Мароко (Атласките планини 

и Риф) при 1350 – 2000 m.н.в.  

   

 б) Хималайски кедър – Cedrus de-

odara  

В планините на Афганистан, 

Северен Белуджистан и 

Северозападни Хималаи при 1000 – 

4000 m.н.в. 

   

 в) Ливански кедър – Cedrus libanii  В планините на Мала Азия при 1300 

и 2000 m.н.в.  

   

 г) Европейска лиственица – Larix 

decidua  

Алпите и Карпатите при 1000 – 2500 

m.н.в.  

   

 

3.Как е подходящо да се използват в парковото строителство кедрите? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

 

4.Как е подходящо да се използва в парковото строителство Европейската лиственица? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 



 

   

38 
 

е) за живи стени. 

 

5.Следвайки описанието на видовете шишарки, свържете всеки вид клонка с нейната шишарка! 

ПРИМЕР: а) 4; 

 

а) Ливански кедър – Cedrus libanii 

 

 1. 

 

б) Европейска лиственица – Larix decidua  

 

2. 

 

в) Атласки кедър – Cedrus atlantica 

 

3. 

 

  

а) 4 б)  в)  г)  
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г) Хималайски кедър – Cedrus deodara 

 

4. 

 

 

ТЕМА 11: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО БОРОВИ – ОБОБЩЕНИЕ – АЛГОРИТЪМ 

 

Следвайки алгоритъма по-долу можете да определите отделните видове от 

семейство Борови. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 

можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 

 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на 

семейство Борови. 

 Nº Алгоритъм(стъпка по стъпка)  Отбележете 

със знак “X”, 

ако се 

затруднявате 

 1 Разположение на листата:  

а) разположени единично – това са представители на подсемейство 

Abietoideae – премини към т.2; 

б) разположени по 2 – 5 върху скъсени, видоизменени клонки-брахибласти 

– това са представители на подсемейство Pinoideae – премини към т.7 

б) разположени в групички върху скъсени клонки – това са представители 

на подсемейство Laricoideae – премини към т.10. 
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 2 Листата при представителите на подсемейство Abietoideae са единично 

разположени и могат да бъдат:  

а) плоски и линейни, леко разширени в основата, а шишарките са 

изправени, узряват за една година и се разпадаТ, семенните люспи са 

широки – род Ела – Abies – премини към т.3; 

б) плоски и линейни, а шишарките висят надолу, покривните люспи са по-

дълги от семенните и на върха са триделни – род Псевдоцуга – 

Pseudotsugа – премини към т.4; 

в) плоски линейни и леко назъбени по перваза, а шишарките са малки – род 

Цуга – Tsuga – премини към т.5; 

г) четириръбести, разположени върху специални подутинки (възглавнички) 

– род Смърч – Picea – премини към т.6. 

 

 3 Листата на представителите на род Ела – Abies са с линейна форма, но 

според размера, баграта, твърдостта им, начина на разполагане по 

клонките различаваме отделните видове. Какви са листата на разглеждания 

вид? 

а) плоски, линейни, дълги 2 – 3 cm, тъмнозелени отгоре и с две бели ивици 

отдолу, на върха врязани или тъпи, а на връхните клонки заострен, 

ориентирани са почти двуредно – Бяла ела – Abies alba;  

б) плоски, линейни, дълги 2 – 3 cm, твърди и заострени на върха, отгоре са 

тъмнозелени и лъскави, а отдолу – с две бели ивици, покриват гъсто 

клонките отгоре и отстрани, а при старите дървета са ориентирани 

радиално по цялата обиколка на клонките – Гръцка ела – Abies cephalo-

nica;  

в) линейни, радиално разперени във всички посоки около клонките, дълги 8 

– 15 mm и твърди, на върха тъпи или заострени, отгоре те са изпъкнали, с 

восъчен налеп, сиво-зелени, а отдолу – с две слабо изразени белезникави 

ивици – Испанска ела – Abies pinsapo;  

г) плоски, линейни, дълги до 7, 5 cm, леко дъговидно извити, сивозелени или 

синкаво сребристи, еднакво оцветени от двете страни и почти двуредно 

ориентирани – Конколорка (сребриста, едноцветна ела) – Abies con-

color;  

 

 4 Представителите на род Дугласка – Pseudotsuga се различават по:  

а) листа: плоски, линейни, дълги 2 – 3 cm, тъмнозелени отгоре и с две бели 

ивици отдолу, на върха тъпи или почти тъпи, ориентирани са почти 

двуредно – Зелена дугласка – Pseudotsuga menziesii subsp.menziesii;  

а) листа: сиво – зелени до сребристосиви и по-силно разперени около 

клонките – Синя дугласка – Pseudotsuga menziesii subsp.glaucescens; 

 

 5 Представителите на род Цуга – Tsuga се различават по:   
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а) листа плоски, линейни , дълги 10 – 18 mm, тъмнозелени, кожести и с две 

бели ивици отдолу, на върха тъпи, а по ръба – ситно назъбени – Канадска 

цуга – Tsuga canadensis; 

 6 Представителите на род Смърч – Picea се различават по:  

а) листа – дълги 15 – 25 mm и със силно променливо по форма напречно 

сечение – почти квадратно до ромбично и сплеснато, в зависимост от 

местоположението им по клонките и по короната, от възрастта и от 

надморската височина – Обикновен смърч – Picea excelsa; 

б) листа – дълги 2 – 3 cm, твърди и бодливи, с почти квадратно напречно 

сечение и покрити с восъчен налеп, зелни до синкавосребристи, 

разположени нагъсто по клонките и разперени във всички посоки. 

в) листа – линейни, плоски, с изпъкнал от двете страни среден нерв, 

тъмнозелени отгоре и с две бели ивици отдолу, дълги 10 – 20 mm – 

Сръбски смърч – Picea omorica. 

 

 7 Когато листата са разположени по 2 – 5 върху видоизменени клонки 

(брахибласти) – при подсемейство Pinoideae – род Бор – Pinus те могат 

да бъдат:  

а) иглици по 5 в брахибласт –- премини към т.8; 

б) иглици по 2 – 3 в брахибласт –- премини към т.9. 

 

 8 Иглиците са по 5 в брахибласт и имат следните характеристики:  

а) дълги по 5 – 7 cm, сиво-зелени и сравнително тънки, с триъгълно 

напречно сечение, с изпъкнала външна страна, брахибластите са гъсто 

разположении по клоните, а иглите са слабо разперени –  

Бяла мура – Pinus peuce; 

б) дълги около 10 cm, сиво-зелени, меки и силно разперени около клонките 

– Веймутов бор – Pinus strobus; 

в) дълги 10 – 18 cm, сравнително тънки и провиснали, триръбести с 

белезникави вътрешни стени от устицата, разположени по тях и със зелена 

изпълнала страна – Хималайски бор – Pinus excelsa. 

 

 9 Иглиците са 2 или 3 в брахибласт и имат следните характеристики:  

а) дълги 4 – 7 cm, сиво-зелени и усукани, с полукръгло напречно сечение – 

Бял бор – Pinus silvestris;  

б) дълги (4)8 – 16 (18) cm, тъмнозелени и твърди, с полукръгло напречно 

сечение – Черен бор – Pinus nigra;  

в) тъмнозелени, твърди, бодливо заострени и дълги 6 – 11cm – Черна мура 

– Pinus heldreichii; 

г) дълги 3 – 4(6) cm, тъмнозелени и твърди, брахибластите са разположенни 

гъсто по клонките – Клек – Pinus mugo;  

д)дълги 10 – 20 cm, лъскави, светлозелени и заострени на върха – Морски 
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бор – Pinus maritima;  

е) твърди, сивозелени, дълги 10 – 15 см – Пиния – Pinus pinea;  

ж) дълги 7 – 10 cm, тънки (0, 7mm) и нежни, тъмнозелени, разположени са 

сяамо по връхните части на клонките – Алепски бор – Pinus halepensis; 

з) дълги 12 – 25 (30) cm, тъмнозелени, твърди и бодливи, при смачкване 

издават силна миризма на терпентин – Пондероски бор – Pinus ponder-

osa; 

и) дълги 18 – 22 cm, твърди, заострени, матови и сивозелени – Джефриев 

бор – Pinus jeffreyi; 

й) твърди, заострени на върха, дълги 20 – 25(30) cm, тъмносинкаво-зелени 

– Култеров бор – Pinus coulteri. 

 10 Когато листата са разположени в групички по 20 – 80 върху скъсени клонки 

– при подсемейство Laricoideae те могат да бъдат:  

а) опадливи и меки –- дълги 1 – 3 (4) cm, светлозелени и меки, често със 

сиво-зелен налеп – род Лиственица – Larix decidua (europaea) ; 

б) вечнозелени –- премини към т.11; 

 

 11 Листата са в групички и са:  

а) синкаво-зелени, твърди, четириръбести, дълги до 25 mm – Атласки 

кедър – Cedrus atlantica; 

б) сивозелени, меки, четириръбести, дълги 3 -5 cm – Хималайски кедър – 

Cedrus deodara; 

в) тъмнозелени, твърди и бодливи, четириръбести, дълги 15 – 35 mm – 

Ливански кедър – Cedrus libanii; 

 

  Разглежданият вид е: 

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

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Достигнатият отговор е следствие на анализ на белезите на разглежданото растение. 

 

 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

)бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1 Разпознава правилно подсемейството, към 

което принадлежи разглеждания вид 

да 

не 

15   

 2 Разпознава правилно рода, към който 

принадлежи разглеждания вид 

да 

не 

15   

 3 Разпознава правилно вида, към който 

принадлежи разглеждания вид 

да 

не 

15   

 4 Стига до верните отговори, след правилно 

следване на алгоритъма 

да 

не 

15   

    60   
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Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 5 45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2  0 – 24  

 

 

ТЕМА 12: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО ТАКСОДИЕВИ 

Как да разпознаем 
видовете от семейство 
Таксодиеви – Taxodiaceae? 
 

Видовете от семейство Таксодиеви са разпространени в по-топлите райони на 

планетата, дори и в субтропичните и тропичните области. У нас като декоративни дървета 

в парковото строителство се използват Вечнозелена секвоя, Мамонтово дърво, Китайска 

метасеквоя и Японска криптомерия. 

За видовете от семейството е характерно, че могат да бъдат както вечнозелени, 

така и листопадни дървета, а листата им са люсповидни или игловидни, разположени спирално 

или срещуположно по клонките. 

 

 Следвайки алгоритъма по-долу можете да определите отделните видове от 

семейство Таксодиеви. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 

можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 
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НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на семейство 

Таксодиеви – Taxodiaceae. 

 Nº Алгоритъм(стъпка по стъпка)  Отбележете 

със знак “X”, 

ако се 

затруднявате 

 1 Листата на наблюдаваното растение от снимката са:  

а) шиловидни, три- или четириръбести, разположени последователно по 

клонките и дълги 7-14мм – Японска криптомерия – Cryptomeria japonica 

б) линейни – премини към т.2  

в) тесноланцетни, шиловидни – Мамонтово дърво – Sequoiadendron gi-

ganteum 

 

 2 Ако листата са линейни разглеждаме други различия:  

а) спирално разположени, двуредно ориентирани, дълги 1-2 см; 

б) срещуположно разположени 8-25 см, линейни, меки  

 

 3 Шишарки:  

а) почти кълбовидни или овални, дълги 2-3 см, покривната и семенната 

люспа са срастнали. Външната част на шишарковата люспа има формата 

на ромбично щитче, силно набръчкано по повърхността, с една напречна 

вглъбнатина – Вечнозелена секвоя – Sequoia sempervirens; 

 

б) яйцевидни, дълги 5-8 см, силно вдървенели и зелени до узряване, а 

след това сиви до червено-кафяви – Мамонтово дърво – Sequoia gigan-

teum; 
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в) почти топчести до широкояйцевидни, дълги 1-2 см, на тънки, дълги до 3-

4 см дръжки, съставени от срещуположно разположени люспи – Китайска 

метасеквоя – Metasequoia gliptostroboides; 

 

г) разположени поединично на съвсем къса дръжка, яйцевидно заоблени, 

дълги 2-3 см. Шишарковите люспи са с грапава повърхност и често с малко 

шипче. Те са разположени последователно върху шишарковата ос – 

Обикновен блатен кипарис – Taxodium distichum; 

 

д) закръгленояйцевидни, дълги 1-3 см, кафяви, семенните люспи имат 4-5 

линейноланцетни зъбеца, които са по-дълги от покривната люспа – 

Японска криптомерия – Cryptomeria japonica. 
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Разглежданият вид е: ...................................................................... 

 

 

 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

)бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1 Определя правилно вида на листата да 

не 

15   

 2 Диференцира отделните видове линейни 

листа по допълнителни белези 

да 

не 

15   

 3 Определя правилно вида на шишарките да 

не 

15   

 4 Стига до верните отговори, след правилно 

следване на алгоритъма 

да 

не 

15   

    60   

Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 5 45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2  0 – 24  

 

 

Кое е най – високото дърво в света? 

Най-високото дърво на света е от вида Вечнозелена секвоя (Sequoia sempervirens), 

извисяваща се на внушителните 115.55 метра над земята. 

 

 

http://famousredwoods.com/
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ТЕМА 13: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО ТАКСОДИЕВИ 

Работен лист 

на семейство Таксодиеви – Taxodiaceae 

 

1.Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

 

1.1. Вечнозелена секвоя – Sequoia sempervirens  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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1.2. Мамонтово дърво – Sequoiadendron giganteum 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

 



 

   

49 
 

 

1.3.Китайска метасеквоя – Metasequoia glyptostroboides  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

1.4.Обикновен блатен кипарис – Taxodium distichum 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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1.5.Японска криптомерия – Cryptomeria japonica 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

 

2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от семейство Таксодиеви – Tax-

odiaceae, определете изискванията им към температурата! 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 
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СС или нестудоустойчив – НС. 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

 а) Вечнозелена секвоя – Sequoia 

sempervirens  

Западните части на Северна 

Америка (Калифорния)  

   

 б) Мамонтово дърво – 

Sequoiadendron giganteum  

Западните части на Северна 

Америка (Калифорния)  

   

 в) Китайска метасеквоя – 

Metasequoia glyptostroboides –  

Произход и разпространение 

планинските части на Китай 700-

1350 м.н.в.  

   

 г) Обикновен блатен кипарис – 

Taxodium distichum  

Северна Америка.    

 д) Японска криптомерия – 

Cryptomeria japonica  

Югоизточните части на Япония.    

 

3.Как е подходящо да се използват в парковото строителство Вечнозелена секвоя – Sequoia sem-

pervirens? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

е) за живи стени. 

 

4.Как е подходящо да се използва в парковото строителство Мамонтово дърво – Sequoiadendron 

giganteum? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви 

д) за живи плетове 

е) за живи стени. 

 

5.Освен Китайската секвоя – Metasequoia glyptostroboides при кой друг от изброените видове 

листата добиват есенна багра и опадват през есента? 

а) Вечнозелена секвоя – Sequoia sempervirens; 

б) Мамонтово дърво – Sequoia gigantea; 

в) Блатен кипарис – Taxodium distichum; 

г) Японска криптомерия – Cryptomeria japonica. 
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ТЕМА 14: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО КИПАРИСОВИ – АЛГОРИТЪМ 

Как да разпознаем 
видовете от семейство 
Кипарисови – Cupres-
saceae? 
 

Семейство Кипарисови включва вечнозелени дървета или храсти с люсповидни или 

игловидни листа, разположени срещуположно или прешленовидно. Цветовете са еднополови, 

еднодомно разположени. Шишарките са дребни, а шишарковите люспи представляват напълно 

срастнала покривна и семенна люспа. При някои видове от семейството при узряване 

шишарките вдървеняваТ, а при други остават месести. 

 В парковото строителство използваме видове от родовете Кипарис, Туя, 

Лъжекипарис, Туйопсис и Смрика. 

  

Следвайки алгоритъма по-долу можете да определите отделните родове от 

семейство Кипарисови. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 

можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 

 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на 

семейство Кипарисови – Cupressaceae. 

 Nº Алгоритъм(стъпка по стъпка)  Отбележете 

със знак “X”, 

ако се 

затруднявате 
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 1 Листата на наблюдаваното растение от снимката са:  

а) люсповидни – премини към т.2; 

б) игловидни – премини към т.4. 

в) игловидни и люсповидни – премини към т.5; 

 

 2 Листа люсповидни, а младите клонки са: 

а) ориентирани в различни посоки – род Кипарис – Cupressus ; 

б) плоски, разклонени в една равнина – премини към т.4; 

 

 3 Младите клонки са плоски: 

а) листа люсповидни, като тези върху плоската страна на клонката са 

ромбични, с една жлеза отгоре – Лъжекипарис – Chamecyparis; 

б) люсповидни и срещуположно разположени – Туя – Thuja; 

в) листата върху плоската страна на клонките са обратнояйцевидни, а тези 

върху ръба – яйцевидноланцетни, с късо заострен връх –Туйопсис – Thu-

jopsis; 

 

 4 Листата са игловидни и: 

а) разположени по 3 в прешлени и са силно разперени, линейни – род 

Смрика – Juniperus (Обикновена или червена смрика); 

 

 5   

   

Разглежданият вид е от род: .......................................................................... 

 

 

 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1 Разпознава формата на листата да 

не 

20   

 2 Разпознава формата на младите клонки да 

не 

20   

 3 Стига до верните отговори, след правилно 

следване на алгоритъма 

да 

не 

20   

    60   

Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 5 45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2  0 – 24  
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ТЕМА 15: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО КИПАРИСОВИ – ТУЯ – РАБОТЕН ЛИСТ 

 

Работен лист 

семейство Кипарисови – род Туя 

 

1. Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

1.1. Източна туя – Thuja orien-

talis, var. Aurea Nana:  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

1.2. Западна туя – Thuja occi-

dentalis:  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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1.3. Гигантска туя – Thuja gigan-

tea:  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

 

 

2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от род Туя - Thua , определете 

изискванията им към температурата! 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

 а) Източна туя – Thuja orientalis  Разпространен в Северен Китай и 

Корея. 

х   

 б) Западна туя – Thuja 

occidentalis  

Разпространен в източните части на 

Северна Америка, главно Канада и 

североизточните щати. 

х   

 в) Гигантска туя – Thuja gigantea  Разпространен в западните части на 

Северна Америка до крайбрежието 

на Тихия океан от Калифорния до 

Аляска. А на изток достига до 2000 

m н.в. 

х   

 

 

3. Как е подходящо да се използват в парковото строителство Източна туя – Thuja orientalis? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

е) за живи стени. 
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ТЕМА 16: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО КИПАРИСОВИ – КИПАРИС, ТУЙОПСИС, КАЛОЦЕДРУС – РАБОТЕН 

ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Кипарисови – род Кипарис, Туйопсис, Калоцедрус 

 

1. Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

1.1. Обикновен кипарис – Cupressus 

sempervirens :  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

1.2.Аризонски кипарис – Cupressus 

arizonica:  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

57 
 

 

1.3. Японски туйопсис – Thujopsis do-

labrata:  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

1.4.Ароматен либоцедрус – Libo-

cedrus decurrens:  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

 

 

2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от род Кипарис, Туйопсис, 

Калоцедрус, определете изискванията им към температурата! 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

 а) Обикновен кипарис – Cupres-

sus sempervirens 

Мала Азия, Северен Иран, остров 

Крит, Кипър. 

  х 

 б) Аризонски кипарис – Cupressus 

arizonica  

Планините на Аризона, северно 

Мексико и Северна Калифорния от 

х   
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1500 до 2400 m н.в. 

 в) Туйопсис – Thujopsis dolabrata  Разпространен в Япония от 600 до 

1600 m н.в. 

  х 

 г) Ароматен либоцедрус – Calo-

cedrus decurrens (Libocedrus de-

currens) 

Западната част на Северна Америка 

от Орегон и Калифорния до Невада, 

при надморска височина 1500 до 

2700 m н.в. Расте заедно с 

пондероския бор, мамонтовото 

дърво, дугласката и гигантската туя 

на влажни почви или в чисти 

насаждения в Калифорния. 

х   

 

 

3.Как е подходящо да се използват в парковото строителство Обикновен кипарис – Cupressus 

sempervirens? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

е) за живи стени. 

 

4.Как е подходящо да се използва в парковото строителство Аризонски кипарис – Cupressus ari-

zonica? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

е) за живи стени. 
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ТЕМА 17: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО КИПАРИСОВИ – СМРИКА – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Кипарисови – род Смрика 

 

1. Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

1.1. Синя смрика – Juniperus 

communis var. Hibernica:  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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1.2. Червена смрика – Juniperus 

oxycedrus :  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

1.3. Миризлива смрика – Juniperus 

sabina:  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

1.4. Дървовидна смрика – Juniperus 

excelsa :  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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1.5. Виргинска смрика (моливно 

дърво) – Juniperus virginiana:  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

1.6. Китайска смрика – Juniperus 

chinensis var. Pfitzeriana  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

 

 

 

2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от род Смрика – Juniperus, 

определете изискванията им към температурата! 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

а) Синя смрика – Juniperus com-

munis  

Разпространена повсеместно в 

почти цялата умерена зона на 

Северното полукълбо. У нас се 

среща навсякъде в планините, при 

надморска височина от 500 до 1700 

m или по-високо. 

х   

б) Червена смрика – Juniperus ox-

ycedrus  

Средиземноморието, Сирия, Кавказ. 

У нас се среща на много места в 

  х 
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Южна България. 

в) Миризлива смрика – Juniperus 

sabina  

Среща се в планините на Средна и 

Южна Европа, Сибир, Кавказ, Мала 

Азия. У нас се среща в Средна 

Стара планина и Рила. 

х   

г) Дървовидна смрика – Juni-

perus excelsa  

Разпространена в Югоизточна 

Европа и Мала Азия до Кавказ. 

  х 

д) Виргинска смрика(моливно 

дърво) – Juniperus virginiana  

Разпространена в източните части 

на Северна Америка – от Канада до 

Флорида в САЩ. 

х   

е) Китайска смрика – Juniperus 

chinensis  

Североизточен Китай, Монголия, 

Корея и Северна Япония. 

 х  

 

 

3.Как е подходящо да се използват в парковото строителство Миризлива смрика – Juniperus 

sabina? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

е) за живи стени. 

 

4.Как е подходящо да се използва в парковото строителство Синя смрика – Juniperus communis? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

е) за живи стени. 

 

ТЕМА 18: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО КИПАРИСОВИ – ОБОБЩИТЕЛЕН УРОК – АЛГОРИТЪМ 

 

Следвайки алгоритъма по-долу можете да определите отделните видове от 

семейство Кипарисови. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 
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можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на 

семейство Кипарисови – Cupressaceae. 

 Nº Алгоритъм(стъпка по стъпка)  Отбележете 

със знак “X”, 

ако се 

затруднявате 

 1 Листата на наблюдаваното растение от снимката са:  

а) люсповидни – премини към т.2; 

б) игловидни – премини към т.5. 

 

 2 Листа люсповидни, а младите клонки са: 

а) ориентирани в различни посоки – род Кипарис – Cupressus – премини 

към т.3; 

б) плоски, разклонени в една равнина – премини към т.4; 

 

 3 Листа люсповидни, а младите клонки са ориентирани в различни посоки: 

а) и са закръглено четириръбести, ориентирани в различни посоки. Листа 

дребни люсповидни, яйцевидни, затъпени на върха, разположени 

срещуположно, матово тъмнозелени – Обикновен кипарис – Cupressus 

sempervirens; 

б) клонките са къси, закръглени, наситено сивосинкави, накрая 

четириръбести, ориентирани в различни поскоки. Листа дребни, плътно 

прилепнали към клонките, заострени на върха, с дълбока надлъжна бразда 

и ясно забележима жлеза на гръбната си страна, синкаво зелени или сиво-

зелени – Аризонски кипарис – Cupressus arizonica; 

 

 4 Младите клонки са плоски: 

а) младите клонки са плоски, разклонени в една равнина, отгоре 

тъмнозелени и лъскави, а отдолу – сивобелезникави. Листа люсповидни, 

като тези върху плоската страна на клонката са ромбични, с една жлеза 

отгоре, а стоящите странично на клонките са заострени с отделен връх и 

малко по-дълги, от долната страна на клонките в мястото на допиране на 

плоскостните и странични листа се образуват белезникави линии, под 

формата на буква X – Лавзонов лъжекипарис – Chamecyparis lawsonni-

ana; 
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б) младите клонки са плоски, разклонени в една равнина, често с 

провиснали краища, отгоре тъмнозелени, а отдолу белезникави, с ясни 

бели ивици, върху плоската страна на клонките, листата имат неясно 

изгразена жлеза – Грахов лъжекипарис – Chamecyparis pisifera; 

в) младите клонки са плоски, тъмнозелени отгоре и по-светли отдолу, 

листата са люсповидни и прилепнали към клонките, яйцевидни, заобленни, 

като тези върху плоската страна на клонката, имат една жлеза на гръбната 

си страна – Западна туя – Thuja occidentalis; 

г) младите клонки са плоски, разклонени в една плоскост, страничните 

разклонения от втори-трети порядък обикновено са удължени и леко 

провиснали, листата са люсповидни и срещуположно разположени, на 

горната страна на клонките те са лъскавозелени, а на долната – със 

синкавобелезникави ивици – Гигантска туя – Thuja gigantea; 

д) младите клонки са плоски, разклоняващи се в една вертикална равнина, 

поради което при младите растения короната е изградена от система от 

плоскости, радиално излизащи от централната ос, листата са люсповидни, 

разположени срещуположно, ювенилните листа са игловидни, от двете 

страни на клонките листата са еднакво оцветени – свежозелени или жълто-

зелени – Източна туя – Thuja orientalis; 

е) младите клонки са разперени и възходящи, на краищата обикновено 

провисват. Младите клонки са плоски и гъсто разклонени, листата са 

люсповисни, кожести, срещуположно разположени, отгоре на клонките са 

тъмнозелени и лъскави, а отдолу – с две бели ивици, листата върху 

плоската страна на клонките са обратнояйцевидни, а тези върху ръба – 

яйцевидноланцетни, с късо заострен връх – Японски туйопсис – Thujopsis 

dolabrata; 

 5 Листата са игловидни и: 

а) разположени по 3 в прешлени и са силно разперени, линейни, дълги 10 

– 15 mm, заострени на върха, отгоре леко вдлъбнати и с една широка 

белезникава ивица, а отдолу са със закръглен надлъжен ръб – Синя 

смрика – Juniperus communis; 

б) разположени по 3 в прешлени, силно разперени, плътни и бодливо 

заострени на върха, линейни, дълги до 2 cm, отгоре с 2 белезникави 

ивици, а отдолу с остър надльжен ръб – Червена смрика – Juniperus ox-

ycedrus; 

в) листата са игловидни и шиловидни – премини към т.6; 

 

 6 Листата са игловидни и люсповидни: 

а) младите клонки са тънки, тъмнозелени и при омачкване издават силна, 

неприятна миризма, листата на младите растения и по клонките в долните 
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части на храста, които са силно засенчени са игловидни, низбягващи по 

клонките, меки и дълги до 4 mm – Миризлива смрика – Juniperus sabina ; 

б) младите клонки са червено-кафяви, листата са разположени 

срещуположно, люсповидни, дълго заострени, с отделени от клонките 

върхове или прилепени към тях. Върху силно засенчените вътрешни части 

на короната се образуват игловидни листа, дълги до 5 – 6 mm – 

Дървовидна смрика – Juniperus excelsa; 

в) листата на младите растения и върху буйно растящите клонки са 

шиловидни, линейноланцетни, заострени, дълги 4 – 12 mm, разположени 

срещуположно или рядко по 3 в прешлени и са отделени от клонките, 

върху по-старите клонки листата са люсповидни, дълги 1 – 2 mm, 

прилепени към клонките или с отделени върхове от тях – Виргинска 

смрика (моливно дърво) – Juniperus virginiana; 

г) листата са два вида – люсповидните са тесноромбични, дълги около 1,5 

mm, тъпи и гъсто разположени по клонките, по 2 срещуположно, като 

образуват 4 редици, те са сиво зелени, с по-светла ивица и една жлеза на 

тръбната страна. Игловидните листа са дълги 8 – 12 mm, низбягващи по 

клонките, твърди, остри и бодливи, разположени обикновено по 3 в 

прешлени или рядко по 2 срещуположно, отгоре с 2 синкавобели ивици и 

зелена средна жилка – Китайска смрика – Juniperus chinensis; 

   

Разглежданият вид е от род: .......................................................................... 

 

 

 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1 Разпознава формата на листата да 

не 

20   

 2 Разпознава формата на младите клонки да 

не 

20   

 3 Стига до верните отговори, след правилно 

следване на алгоритъма 

да 

не 

20   

    60   

Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 5 45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2  0 – 24  
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РАЗДЕЛ II. ПОКРИТОСЕМЕННИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ 

ТЕМА 1: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

МАГНОЛИЕВИ – АЛГОРИТЪМ 

Как да разпознаем 
видовете от семейство 
Магнолиеви – Magnoli-
aceae? 
 

Към семейството спадат дървета и храсти, някои от които са лиани. Листата им са 

последователно разположени, опадливи или вечнозелени. Цветовете са единични, едри и 

правилни. Плодът е сборен.  

В България няма естествено разпространени видове от това семейство. Като 

декоративни дървета в парковото строителство се използват представителите на род 

Магнолия и род Лирово дърво. 

 

Следвайки алгоритъма по-долу можете да определите отделните видове от род 

Магнолия и род Лирово дърво. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 

можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 

 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на 

семейство Магнолиеви 

 Nº Алгоритъм(стъпка по стъпка)  Отбележете 

със знак “X”, 

ако се 

затруднявате 
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 1 Листата на наблюдаваното растение от снимката са:  

а) опадливи-премини към т.2 

б) вечнозелени- Едроцветна магнолия – Magnolia grandiflora 

 

 2 Време на цъфтеж:  

а) преди разлистване-премини към т.3 

б) след разлистване- Лирово дърво- Liriodendron tulipifera 

 

 3 Устройство на цветовете:  

а) венчелистчета с еднаква дължина-Звездовидна магнолия -Magnolia 

stellata 

б) венчелистчета с различна дължина - премини към т.4; 

 

 4 Височина на растението:  

а) Храст 3-4 м – Лилиицветна магнолия – Magnolia liliflora; 

б) Храст 4-6 м – Суланжова магнолия – Magnolia x soulangeana; 

в) Дърво до 20м – Японска магнолия – Magnolia Kobus. 

 

   

Разглежданият вид е: …………………………………………………... 

 

 

 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1 Разпознава консистенцията на листата да 

не 

15   

 2 Познава времето на цъфтеж да 

не 

15   

 3 Анализира устройството на цветовете да 

не 

15   

 4 Стига до верните отговори, след правилно 

следване на алгоритъма 

да 

не 

15   

    60   

Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 5 45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2    0 – 24  
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ТЕМА 2: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

МАГНОЛИЕВИ – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

за определяне на екологичните изисквания на представителите на семейство Магнолиеви 

 

1.Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

1.1.Лилиицветна магнолия – Magnolia liliflora  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

  

 

1.2.Суланжова магнолия – Magnolia x soulangeana 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 



 

   

69 
 

1.3. Японска магнолия – Magnolia kobus  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

 

1.4. Едроцветна магнолиа – Magnolia grandiflora 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

 

2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от род Магнолия - Magnolia, 

определете изискванията им към температурата!  

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 
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 Вид Произход и разпространение С СС НС 

а) Лилиецветна магнолия – Mag-

nolia liliiflora 

Западен Китай.    

б) Суланжова магнолия – Magnolia 

x soulangeana 

Хибрид, получен от кръстосването на 

M.denudata и M.liliiflora. 

   

в) Японска магнолия – Magnolia 

kobus  

Япония.    

г) Едроцветна магнолиа – Magno-

lia grandiflora  

Произход и разпространение Южните 

щати на Северна Америка. 

   

д) Лирово дърво – Liriodendron tuli-

pifera  

Югоизточните части на Северна 

Америка. 

   

 

 

3.Как е подходящо да се използват в парковото строителство магнолиите? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви. 

 

4.Как е подходящо да се използва в парковото строителство Лировото дърво- Liriodendron tuli-

pifera? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви. 
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ТЕМА 3: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

КИСЕЛТРЪНОВИ – АЛГОРИТЪМ 

Как да разпознаем 
видовете от семейство 
Киселтрънови – Berberida-
ceae? 
 

Голяма част от представителите на това семейство са храсти с изразени 

декоративни качества.Вечнозелени или листопадни. Цветовете са двуполови. Плодът най-

често е ягода. 

За паркоустройството с по-голямо значение са представителите на родовете 

Нандина, Махония и Късел трън. 

Следвайки алгоритъма по-долу можете да определите отделните видове от род 

Нандина, Махония и Късел трън. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 

можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на 

семейство Киселтрънови. 

 Nº Алгоритъм(стъпка по стъпка)  Отбележете със знак 

“X”, ако се 

затруднявате 

 1 Листата на наблюдаваното растение от снимката са:  

а) прости-премини към т.2 

б) сложни-премини към т.3 

 

 2 Това са представителите на род Кисел трън.Листата са 

разположени в групички по клонките. За да определим видовете 
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кисели тръни продължаваме със следващите стъпки. 

а) листа-опадливи, дълги до 4 см, ситно и остро назъбени – 

Обикновен кисел трън-Berberis vulgaris 

б) листа-опадливи, дълги 1-3 см, с обратояйцевидна форма и 

постепенно стесняваща се петурка в основата и преминаваща в 

къса дръжка -Тунбергиев кисел трън-Berberis thunbergii 

б) листа вечнозелени – Юлианов кисел трън-Berberis julianae 

 3 Листа:  

а) тревисти, опадливи – Домашна нандина – Nandina domestica; 

б) кожести, вечнозелени – род Махония – Mahonia –  премини 

към т.4; 

 

 4 Кожести листа:  

а) сложни, перести, дълги до 20 см, с 5-9 листчета с яйцевидна 

или удълженояйцевидна форма, бодливо назъбени – 

Обикновена махония-mahonia aqoifolium 

б) сложни, перести, дълги 30- 40 см, с 9-13 листчета с яйцевидна 

или удълженояйцевидна форма, рязко и едро бодливо назъбени – 

Обикновена махония-mahonia aqoifolium 

 

  Разглежданият вид е: .  

 

 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

)бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1 Разпознава вида на листата) прости или 

сложни) 

да 

не 

12   

 2.а, 

б 

Разпознава формата на листата да 

не 

12   

 2в и 

3 

Разпознава консистенцията на листата да 

не 

12   

 4 Разпознава назъбването на листата да 

не 

12   

 5 Стига до верните отговори, след правилно 

следване на алгоритъма 

да 

не 

12   

    60   

Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 5 45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2    0 – 24  
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ТЕМА 4: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

КИСЕЛТРЪНОВИ – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Киселтрънови – Berberidaceae 

 

1.Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

 

1.1.Домашна нандина – Nandina domestica  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

  

1.2.Обикновен кисел трън – Berberis vulgaris 
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а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

1.3.Тунбергиев кисел трън – Berberis thunbergii  
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а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

1.4.Юлиев кисел трън – Berberis julianae 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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1.5.Обикновена махония – Mahoniа aquifolium 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

77 
 

1.6.Японска махония – Mahoniа japonica 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

 

2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от семейство Киселтрънови, 

определете изискванията им към температурата!  

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

а) Mahonia aquifolium – 

Обикновена махония 

Северозападните части на Северна 

Америка 

   

б) Mahonia japonica – Японска 

махония 

В диво състояние този вид не е 

известен, но широко се култивира в 

Китай и Япония 

   

в) Nandina domestica – Домашна 

нандина 

Източна Азия. 

Субсредиземноморието, 

Субтропиците 
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г) Berberis vulgaris – Обикновен 

кисел трън 

Средна и Южна Европа, Крим и 

Кавказ 

   

д) Berberis julianae – Юлиев кисел 

трън 

Япония    

е) Berberis thunbergii – Тунбергиев 

кисел трън 

Централен Китай.    

 

 

3. Как е подходящо да се използват в парковото строителство киселите тръни? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

e) за живи стени. 

 

4. Кой от представителите на семейство Киселтънови – Berberidaceae цъфти в бяло? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) Mahonia aquifolium – Обикновена махония; 

б) Mahonia japonica – Японска махония; 

в) Nandina domestica – Домашна нандина; 

г) Berberis vulgaris – Обикновен кисел трън; 

д) Berberis julianae – Юлиев кисел трън; 

е) Berberis thunbergii – Тунбергиев кисел трън.  

 

 

 

ТЕМА 5: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

ПЛАТАНОВИ – АЛГОРИТЪМ И РАБОТЕН ЛИСТ 

Как да разпознаем 
видовете от семейство 
Платанови – Platanaceae? 
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Семейството включва само един род – Платан, включващ листопадни дървета с прости 

длановидни листа, разположени последователно. Цветовете са еднополови, еднодомно 

разположени и събрани в топчести съцветия. Плодът е орехче със снопче от власинки в 

основата си. Плодовете са събрани в топчести съплодия. 

От този род у нас се среща източния платан, а се отглеждат още два западният и 

яворолистният платан. 

 

Следвайки алгоритъма по-долу можете да определите отделните видове от род 

Платан. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 

можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 

 

 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на род 

Платан. 

 Nº Алгоритъм(стъпка по стъпка)  Отбележете със знак 

“X”, ако се 

затруднявате 

 1 Кората е:  

а) петнисто оцветена, неправилно напукана – отиди на т.2 

б) бяла, напукана на напречни ивици – отиди на т.7 

в) кафява мрежовидно напукана – отиди на т.7 

 

 2 Листата на наблюдаваното растение от снимката са:  

а) прости 3 делни – отиди на т.3а; 

б) прости 3-5 делни – отиди на т.3б; 

в) прости 5-7 делни – отиди на т.3в; 

г) сложни. 

 

 3 Съплодията са събрани:  

а) по 1 до 2 на една дръжка – отиди на т.4; 

б) по 1 – 3 на една дръжка – отиди на т.5; 

в) по 2 – 7 на една дръжка – отиди на т.6. 
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 4 Растението е Западен платан – Platanus occidentalis.   

 5 Растението е Яворолистен платан – Platanus x acerifolia.   

 6 Растението е Източен платан – Platanus orientalis.   

 7 Растението с тази морфологична характеристика не е от род 

Платан. 

 

  Разглежданият вид е: .  

 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

)бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1 Разпознава вида на кората да 

не 

15   

 2.а, б, 

в 

Разпознава формата на листата да 

не 

15   

 3.а, б, 

в 

Разпознава вида на съплодията да 

не 

15   

 4, 5, 6 Стига до верните отговори, след 

правилно следване на алгоритъма 

да 

не 

15   

    60   

Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 5 45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2    0 – 24  

 

Работен лист 

семейство Платанови – Platanaceae 

 

1.Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

 

1.1. Източен платан (чинар) – Platanus orientalis  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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1.2. Яворолистен платан – Platanus x acerifolia 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

1.3. Западен платан – Platanus occidentalis  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от род Платан, определете 

изискванията им към температурата!  

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

а) Западен платан – Platanus oc-

cidentalis.  

Разпространен  в източните части на 

Северна Америка. 

   

б) Яворолистен платан – Plata-

nus x acerifolia  

Приема се , че този вид е хибриден, 

получен от кръстосването на 

източния със западния платан. 

   

в) Източен платан – Platanus ori-

entalis  

Разпространен в източната част на 

Балканския полуостров и умерения 

пояс на Азия, като на изток стига до 

Индия. 

   

 

 

3.Как е подходящо да се използват в парковото строителство платаните? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 
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e) за живи стени. 

 

4.Кой от представителите на семейство род Платан е хибрид? 

а) Западен платан – Platanus occidentalis;  

б) Яворолистен платан – Platanus x acerifolia; 

в) Източен чплатан – Platanus orientalis. 

 

ТЕМА 6: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

БУКОВИ – АЛГОРИТЪМ 

Как да разпознаем 
видовете от семейство 
Букови – Fagaceae? 
 

Представителите на семейство Букови в повечето случаи са дървета и по-малко 

храсти, вечнозелени или листопадни, с последователно разположени листа. Цветовете са 

еднополови, еднодомно разположени и събрани в съцветия. Плодът е орех, поместен в 

разпукваща се или чашковидна купола с многобройни израстъци от външната страна. 

Видовете от това семейство са ценни горскостопански видове, като повечето от тях 

се използват и като декоративни дървета. За България представляват интерес три рода – 

Бук, Кестен и Дъб. Родовете Бук и Дъб включват представители, които формират в голяма 

степен нашите широколистни гори. 

 

Следвайки алгоритъма по-долу можете да определите отделните родове от 

семейство Букови, както и характерни представители от род Бук, род Дъб, род Кестен. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 

можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 
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НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на род Бук, 

род Дъб и род Кестен – семейство Букови. 

 Nº Алгоритъм(стъпка по стъпка Отбележете със знак 

“X”, ако се 

затруднявате 

 1 Плодът е орех:  

а) поместен в купола с бодли – отиди на т.2; 

б) поместен в купола, разпукваща се на 4 дяла – отиди на т.2; 

в) едносеменен, наречен жълъд, обхванат само частично от 

купола с израстъци – отиди на т.2. 

 

 2 Листата на наблюдаваното растение са прости: 

а) яйцевидноланцетни, постепенно заострени към върха и с 

назъбен перваз. Видът е  Обикновен кестен –  Castanea sativa; 

б) елиптични или яйцевидни, 4 – 12 cm дълги, целокрайни или 

вълновидни с 5 – 7 (9) странични жилки. Видът е Обикновен бук – 

Fagus silvatica; 

в) обратонояйцевидни до елиптични, с 8 – 14 странични жилки. 

Видът е Източен бук – Fagus orientalis; 

в) дълги 15 – 20 cm, обратнояйцевидни, приседнали или на 

съвсем къси дръжки, а основата на листа завършва уховидно. 

Листът е с тъпи и неправилно изрязани дялове. Видът е Летен 

дъб – Quercus robur; 

г) дълги 12 – 22 cm, с дълга дръжка до 5 cm, обратнояйцевидни до 

удълженоелиптични, и дълбоко изрязани на 7 – 11 дяла. Видът е 

Червен (американски) дъб – Quercus rubra; 

д) променливи по форма – от елиптични до ланцетни, кожести, 

почти целокрайни, тъмнозелени отгоре и гъсто окосмени отдолу. 

Видът е Каменен дъб – Quercus ilex; 

е) едри, дълги 10 – 18 cm, с къса дръжка, променлива форма, но 

най-често са обратнояйцевидни, с уховидна основа и дълбоко 

изрязани по периферията на 6 – 8 тъпи и едро назъбени дяла. 

Отдолу са гъстоокосмени с меки власинки. Видът е Благун – 

Quercus frainetto; 

ж) дълги 8 – 12 cm, с обратнояйцевидна или продълговато 

яйцевидна форма, с целокрайни или едроназъбени дялове. 

Основата на листата е клиновидна или закръглена, а дръжката е 

до 2,5 cm дълга. Видът е Горун (зимен дъб) – Quercus petraea;  

з) яйцевидноелиптични или продълговатояйцевидни по форма, 3 
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– 7 cm дълги, почти целокрайни или рядко и плитко и остро 

назъбени. Отдолу са сиви и окосмени. Видът е Корков дъб – 

Quercus suber; 

и) други. 

  Разглежданият вид е: .  

 

 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

)бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1 Разпознава вида на плодовете да 

не 

20   

 2. а, 

б, в, г, 

д, е, 

ж, з, и 

Разпознава формата на листата  и  да 

не 

30   

  Стига до верните отговори, след 

правилно следване на алгоритъма 

Да 

не 

10   

    60   

Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 5 45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2    0 – 24  
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ТЕМА 7: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

БУКОВИ – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Букови – Fagaceae 

 

1. Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

 

1.1.Обикновен бук – Fagus silvatica 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

1.2. Източен бук – Fagus orientalis 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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1.3. Обикновен кестен – Castanea sativa  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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1.4. Летен дъб – Quercus robur. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от род Бук - Fagus, определете 

изискванията им към температурата! 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

а) Обикновен бук – Fagus silvatica Ареалът на обикновения бук обхваща 

почти цяла Европа, като в северните 

части на ареала (Южна Швеция и 

Норвегия) е равнинен вид, а в Южна 

Европа – планински вид. 

   

б) Източен бук – Fagus orientalis Разпространението на източния бук 

обхваща източната част на 

Балканския полуостров, Крим, Кавказ, 

Мала Азия и Иран. В България се 

среща най-масово в Странджа, 

Източна Стара планина и отчасти в 

Източни Родопи. 

   

в) Обикновен кестен – Castanea 

sativa 

Кавказ, причерноморската част на 

мала Азия и Средиземноморието. 

   

г) Летен дъб – Quercus robur Европа, Северна Африка и Кавказ. 

Разпространен е в равнините на 
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Северна и Южна България. 

д) Червен (американски) дъб – 

Quercus rubra 

Източните части на Северна Америка.    

е) Каменен дъб – Quercus ilex Средиземноморието. У нас се 

използва по Черноморието. 

   

ж) Благун – Quercus frainetto Разпространен в Мала азия и 

Югоизточна Европа. В България 

разпространен в равнините и 

предпланинските места до 1000 m 

н.в. 

   

з) Горун (зимен дъб) – Quercus 

petraea  

Ареалът му обхваща Европа, Мала 

Азия и Кавказ. В България горунът 

расте по предпланинските и 

планинските склонове до 1600 m н.в. 

   

и) Корков дъб – Quercus suber Разпространен по Западното 

Средиземноморие. В нашата страна 

има създадени промишлени култури 

за добиване на корк в района на 

Петрич и по поречието на река 

Велека. 

   

 

 

3.Как е подходящо да се използват в парковото строителство представителите на род Бук - Fagus? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

e) за живи стени. 

 

4. Кои от представителите на семейство род Дъб – Quercus са вечнозелени? 

а) Летен дъб – Quercus robur; 

б) Червен (американски) дъб – Quercus rubra; 

в) Каменен дъб – Quercus ilex; 

г) Благун – Quercus frainetto; 

д) Горун (зимен дъб) – Quercus petraea; 

е) Корков дъб – Quercus suber. 
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ТЕМА 8: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

БУКОВИ – РОД ДЪБ – QUERCUS – РАБОТЕН ЛИСТ. 

Работен лист 

семейство Букови – Fagaceae 

род Дъб – Quercus  

1. Следвайки описанието на видовете шишарки, свържете всеки вид клонка с нейната шишарка! 

ПРИМЕР: ж) – 5; 

а) 2 б) 1 в) 3 г) 5 д) 4 е) 6 

 

a) Летен дъб – Quercus robur 1. 

 

б) Червен (американски) дъб – Quercus rubra 2.  

 

в) Каменен дъб – Quercus ilex 3.
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г) Благун – Quercus frainetto 4. 

 

д) Горун (зимен дъб) – Quercus petraea  5. 

 

e) Цер – Quercus cerris; 

 

6. 
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ТЕМА 9: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

БРЕЗОВИ – АЛГОРИТЪМ 

Как да разпознаем 
видовете от семейство 
Брезови – Betulaceae? 

Към семейство Брезови са причислени листопадни дървета и храсти с прости и 

последователно разположени листа. Цветовете са еднополови, еднодомно разположени. 

Събрани са в дихазии, които най-често са групирани в реси. Плодът е орехче, снабдено с крилца 

или разположено в плодна люспа с различно устройство. 

В България естествено срещащите се представители на семейство Брезови са от род 

Бреза, Елша, Габър, Воден Габър и Леска.Те се използват както в горското стопанство, така 

и като декоративни растения. 

 

Следвайки алгоритъма по-долу можете да определите отделните видове от род 

Бреза, Елша, Габър, Воден Габър и Леска. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 

можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на 

семейство Брезови. 

 Nº Алгоритъм(стъпка по стъпка)  Отбележете 

със знак “X”, 

ако се 

затруднявате 

 1 Плодовете на разглеждания вид са орехчета: 

а) с крилца -  премини към т.2; 

б) разположени в различно устроена плодна люспа – премини към т.3. 

 

 2 Листата са: 

а) с яйцевидноромбична или триъгълноромбична форма, 4 – 7 cm дълги, 
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със заострен връх и равна или клиновидна основа, която е целокрайна, 

первазът е двойно назъбен –  Обикновена бреза – Betula pendula; 

б) дълги 4 – 9 cm и широки 3 – 7 cm, с обратнояйцевидна до почти 

закръглена форма. Върхът на листа е вдлъбнат или заоблен, а первазът 

неясно назъбен. Листата са окосмени в ъглите между жилките на долната 

повърхност – Черна елша – Alnus glutinosa. 

 3 Орехчето е разположено: 

а) в основата на плодна люспа – премини към т.4; 

б) в мехуреста плодна люспа – Воден габър – Ostrya carpinifolia; 

в) плодната люспа обхваща плода в различна степен – премини към т.5. 

 

 4 Плодната люспа е : 

а) триделна – Обикновен габър – Carpinus betulus; 

б) яйцевидна по форма и леко асиметрична, със ситно назъбен връх и 

силно наподобява малко листче – Келяв габър – Carpinus orientalis. 

 

 5 Плодната люспа обхваща плода: 

а) изцяло и е дълга, колкото ореха или по-дълга, неправилно и дълбоко 

изрязана по периферията – Обикновена леска – Corylus avellana; 

б) изцяло и е значително по-дълга от ореха, дълбоко нарязана на дялове, 

които са разклонени и рядко неправилно назъбени – Турска леска – 

Corylus colurna; 

в) изцяло и е два пъти по-дълга от ореха – Цариградска леска – Corylus 

maxima. 

 

  Разглежданият вид е:   

 

 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

)бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1,3,4,5 Разпознава морфологичните особености 

на плодовете 

да 

не 

20   

 2 Разпознава морфологичните особености 

на листата 

да 

не 

20   

 6 Стига до верните отговори, след 

правилно следване на алгоритъма 

да 

не 

20   

    60   

Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 5 45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2    0 – 24  
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ТЕМА 10: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО БРЕЗОВИ – РАБОТЕН ЛИСТ 

 

Работен лист 

семейство Брезови – Betulaceae 

 

1.Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

1.1. Бяла бреза – 

Betula pendula  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но 

понася засенчване. 

 

1.2. Обикновен 

габър – Carpinus 

betulus  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но 

понася засенчване. 
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1.3. Келяв габър – 

Carpinus orientalis  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но 

понася засенчване. 

 

1.4. Обикновена 

леска – Corylus 

avellana 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но 

понася засенчване. 
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1.5. Воден габър – 

Ostrya carpinifolia  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но 

понася засенчване. 

 

 

 

2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от род Бреза, Елша, Габър, 

Воден Габър и Леска, определете изискванията им към към температурата! 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

а) Обикновена бреза – Betula pen-

dula 

Разпространен в почти цяла Европа, 

Мала Азия, Кавказ и Западен Сибир. 

У нас се среща в планините между 

1000 и 2000 m н.в. 

x   

б) Черна елша – Alnus glutinosa Ареал – почти цяла Европа, Северна 

Африка, Мала Азия, Кавказ, Северен 

Иран, Туркестан и Западен Сибир. У 

нас се среша покрай реките до 1000 

m н.в. 

   

в) Обикновен габър – Carpinus bet-

ulus 

Разпространен в в Средна и Южна 

Европа, Югозападна Азия и Кавказ. У 

нас расте до 1200 – 1300 m н.в. 

   

г) Келяв габър – Carpinus orientalis Разпространен в Средна и 

Югоизточна Европа и Югозападна 

Азия. У нас е разпространен по 

широко по ниските и предпланинските 

сухи, каменисти скатове. 

   

д) Воден габър – Ostrya carpinifolia Разпространен в Южна Европа, Мала    
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Азия и Кавказ. В България се среща 

рядко – на групи или като единично 

дърво в смесените широколистни 

гори от долния лесорастителен пояс 

до около 1000 m н.в. 

е) Обикновена леска – Corylus 

avellana 

Разпространена в почти цяла Европа, 

Северозападна Африка, Мала Азия, 

Сирия и Кавказ. В България този вид 

е широко разпространен почти от 

морското равнище до 1800 m н.в. 

Расте както по бреговете на реките и 

езерата, така и по хълмовете и 

планинските скатове в самостоятелни 

храстови гупи или като подлес в 

широколистните дъбови и букови 

гори. 

   

ж) Турска леска – Corylus colurna Балканския полуостров, Мала Азия и 

Кавказ. 

   

з) Цариградска леска – Corylus 

maxima 

Мала Азия и в по-топлите части на 

Балканския полуостров. 

   

 

3.Как е подходящо да се използва в парковото строителство видът Келяв габър – Carpinus 

orientalis? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове. 

e) за живи стени. 

 

4.Как е подходящо да се използва в парковото строителство видът Бяла бреза – Betula pendula? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове. 

e) за живи стени. 

 



 

   

98 
 

ТЕМА 11: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО ВЪРБОВИ – АЛГОРИТЪМ  

Как да разпознаем 
видовете от семейство 
Върбови – Salicaceae? 
 

Характерно за представителите на семейство Върбови, които са както дървета, така 

и храсти е, че цветовете им са еднополови двудомно разположени и са събрани в съцветие реса. 

Плодовете са кутийки с дребни семена, снабдени с власинки, които обаче предизвикват 

алергични реакции при някои от хората. Това е причината, поради която се избират само мъжки 

екземпляри за градска среда. 

 

Следвайки алгоритъма по-долу можете да определите отделните видове от род 

Върба и Топола. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 

можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 

 

 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на 

семейство Върбови 

 Nº Алгоритъм(стъпка по стъпка)  Отбележете 

със знак “X”, 

ако се 

затруднявате 

 1 Пъпките на разглежданото растение са с: 

а) 1 покривна люспа – премини към т.2; 

б) много покривни люспи – премини към т.4; 

 

 2 Цветовете на разглежданото растение са разположени в съцветие реса, 

което е: 
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а) изправено – премини към т.3; 

б) провиснало – премини към т.4. 

  3. Листа: 

а) тесноланцетни, с постепенно и дълго заострен връх, ситно назъбени, 

дълги 8 – 16 cm. Отдолу листата са зелени, а отдолу – сиво-зелени и голи 

– Плачуща върба – Salix babylonica; 

б) дълги 6 – 11 (15) cm, продълговатоелиптични или широкояйцевидни, 

целокрайни или вълновидни – Ива (козя върба) – Salix capraea. 

 

  4. Листа: 

а) върху удължените клонки са 3 – 5 делни, неправилно назъбени, 4 – 12 

cm дълги, младите окосмени от двете страни, а старите само отдолу. По 

скъсените клонки листата сазакръглени, до яйцевидни по форма, с едри, 

тъпи зъбци, окосмени отдолу – Бяла топола – Populus alba. 

 

  Разглежданият вид е: .  

 

 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1 Определя покривните люспи по пъпките. да 

не 

15   

 2 Разпознава особеностите на съцветие реса. да 

не 

15   

 3  

4  

Определя правилно морфологичните 

особености на листата. 

да 

не 

15   

 5 Стига до верните отговори, след правилно 

следване на алгоритъма. 

да 

не 

15   

    60   

Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 5 45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2    0 – 24  
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ТЕМА 12: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО ВЪРБОВИ – РАБОТЕН ЛИСТ 

 

Работен лист 

семейство Върбови – Salicaceae 

 

1. Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

1.1. Плачуща върба –  

      Salix babylonica  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

1.2. Ива (козя върба) –  

      Salix capraea var. Pendula 

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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1.3. Ракита –  

      Salix purpurea  

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

 

1.4. Бяла топола (кавак) – Popu-

lus alba 

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от род Върба – Salix и род 

Топола, определете изискванията им към температурата! 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

а) Плачуща върба – Salix baby-

lonica 

Произхожда от Централна и Източна 

Азия, отдавна се култивира в Индия, 

Китай, Япония и Южна Европа. 

   

б) Ива (козя върба) – Salix capraea Разпространенна в почти цяла 

Европа, Средна Азия, Сибир, Китай и 

Япония. 

   

в) Ракита – Salix purpurea Разпространена в Средна и Южна    
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Европа, Северна Африка, 

Югозападни Алпи и Западен Сибир. 

г) Маджурска върба Произход Северен Китай.    

д) Бяла топола – Populus alba Цяла Европа, Северна Африка, 

Югозападна и Централна Азия, Китай 

и Япония. Култивира се и в Северна 

Америка. 

   

 

 

 

3. Как е подходящо да се използват в парковото строителство вида Плачуща върба – Salix baby-

lonica? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

е) за живи стени. 

 

4. Как е подходящо да се използва в парковото строителство Лировото дърво- Liriodendron tulipifera? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

е) за живи стени. 

 

5. Представителите на род Върба – Salix са главно влаголюбиви и се срещат край бреговете на 

реките. Кой от изброениете видове от този род е сухоустойчив? 

а) Плачуща върба – Salix babylonica; 

б) Ива (козя върба) – Salix capraea; 

в) Ракита – Salix purpurea; 

г) Маджурска върба – Salix matsudana. 
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ТЕМА 13: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО ЛИПОВИ - АЛГОРИТЪМ 

Как да разпознаем 
видовете от семейство 
Липови – Tiliaceae? 
 

От семейство Липови в парковото строителство се използват само видовете от род 

Липа) Tilia) . 

Видовете от род Липа )Tilia) са дървета с последователно разположени опадливи листа, 

основата на които е най-често сърцевидна, формата на листната петура е несиметрична, 

назъбена по ръба. Цветовете са жълти, ароматни до силно ароматни, разположени в съцветие 

щитовиден или метличест дихазий, с присъцветен лист в основата на съцветието, който 

служи като крилце за по-лесно разнасяне на плодовете от вятъра. Съцветията са разположени 

пазвено на листата.  

Като паркови дървета у нас се използват три вида едролистна, дребнолистна и 

сребролистна липа.  

 

Следвайки алгоритъма по-долу можете да определите отделните видове от род 

Липа. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 

можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 

 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на 

семейство Липови. 

 Nº Алгоритъм(стъпка по стъпка)  Отбележете 

със знак “X”, 

ако се 

затруднявате 

 1 Листата на наблюдаваното растение от снимката са:   
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а) дълги 6 – 18 cm, с яйцевидна форма, назъбени асиметрични, отгоре 

тъмнозелени, голи или окосмени по жилките, а отдолу сивкави и изцяло 

окосмени – отиди на т.2; 

б) листата са почти закръглени, 4 – 10 cm дълги, с късо източен връх, 

назъбени и голи, отгоре с тъмнозелен цвят, а отдолу синкавозелени и 

окосмени в ъглите между жилките с червено-кафяви власинки – отиди на 

т.3; 

в) младите листа са бяло окосмени от двете страни, а при старите 

окосмяването се запазва само отдолу, окосмена е и листната дръжка, 

дължината на листата е 4 – 12 cm, а по ръба са назъбени – отиди на т.4; 

 2 Присъцветният лист е срастнал до ½ с остта на съцветието, съцветието е 

съставено от 3 – 14 цвята, а плодът е орехче със сферична форма, твърдо 

и с 4 – 5 ясно изразени ребра, гъсто окосмено. Видът е Едролистна липа 

– ТIlia grandifolia. 

 

 3 Присъцветният лист е срастнал до 1/3 с остта на съцветието, а цветовете 

са 3 – 16 в едно съцветие, орехчето е сферично, с тънка и трошлива 

обвивка, със слабо забележими ребра или те липсват. Видът е 

Дребнолистна липа – Tilia parvifolia. 

 

 4 присъцветният лист е срастнал до ½ с остта на съцветието, което е 

съставено от 8 – 10 цвята със силен аромат. Орехчето е топчесто, твърдо, 

окосмено и с ръбчета, но малко по-слабо изразени, отколкото при 

едролистната липа. Видът е Сребролистна липа – Tilia argentea. 

 

  Разглежданият вид е: .  

 

 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

)бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1 Разпознава формата на листата да 

не 

20   

 2 Анализира устройството на цветовете да 

не 

20   

 3 Стига до верните отговори, след правилно 

следване на алгоритъма 

да 

не 

20   

    60   

Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 5 45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2    0 – 24  
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Работен лист 

за определяне на екологичните изисквания на представителите на семейство Липови – Tiliaceae 

 

1.Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

 

1.1. Едролистна липа – Tilia platyphyllos 

а) светлолюбив 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

  

 

1.2. Дребнолистна липа – Tilia cordata 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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1.3. Сребролистна липа – Tilia tomentosa  

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася засенчване. 
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2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от род Липа - Tilia, определете 

изискванията им към температурата! 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

а) Едролистна липа – Tilia 

platyphyllos 

разпространена в Средна и Южна 

Европа 

   

б) Дребнолистна липа – Tilia cor-

data 

разпространена в цяла Европа и 

Кавказ, у нас расте по сенчестите и 

влажни места в смесените 

широколистни гори, в предпланините 

и планините, до 1500 m н.в. 

   

в) Сребролистна липа – Tilia to-

mentosa 

разпространена е в Централна и 

Югоизточна Европа и Югозападна 

Азия, у нас се среща по сухите, 

предимно смесени широколистни 

гори от долния лесорастителен пояс. 

   

 

 

3.Как е подходящо да се използват в парковото строителство видовете от род Липа - Tilia? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

е) за живи стени. 

 

4. Каква е есенната багра на листата на представителите на род Липа – Tilia? 

а) червена; 

б) жълта; 

в) зелена; 

г) друга. 
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ТЕМА 14: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНИ – АЛГОРИТЪМ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА 

ПОДСЕМЕЙСТВАТА НА СЕМЕЙСТВО РОЗОВИ 

Как да разпознаем 
видовете от семейство 
Розови – Rosaceae? 
 
 

 Семейство Розови е много богато на видове (включва около 200 рода и над 3000 вида) , като 

много от неговите представители се използват като декоративни растения в парковото 

строителство. Видовете от семейство Розови могат да бъдат дървета, храсти или треви. 

Листата им могат са разположени последователно или срещуположно, могат да са прости или 

сложни, опадливи или вечнозелени. Цветовете могат да бъдат разнообразни, но най-често са 

правилни двуполови с 5 дяла, понякога с 4 дяла. Има и видове с еднополови цветове, но те са 

много малко. Многообразни са и плодовете при видовете от семейство Розови, срещат се и 

сочни и сухи и едносеменни и многосеменни, истински или льжливи.  

 Видът на плодовете е много важен систематичен белег, според който представителите на 

семейството се групират в 4 подсемейства: Спирееви, Ябълкови, Розови и Сливови.  

 

  Следвайки алгоритъма по-долу можете да определите отделните видове от 

семейство Розови. 

Работете стъпка по стъпка. Не бързайте! При невъзможност да приключите в час 

можете да продължите работата си в къщи, за което ще Ви бъде определен срок за 

предаване. 

След приключване на работа ще имате възможност да направите самооценка на 

изпълнението или взаимно оценяване и анализ на вашите резултати. 

Приятна работа! 

 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:  

Снимки, жив растителен материал или наблюдение в паркова среда на представители на 

семейство Розови. 

 Nº Алгоритъм(стъпка по стъпка)  Отбележете 

със знак “X”, 

ако се 
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затруднявате 

 1 Плодовете са: 

а) суха сборна листовка – отиди на т.2; 

б) лъжливи, с остатъци от чашката на върха им – отиди на т.3; 

в) неразпукващи се – отиди на т.4; 

г) истински сочни или почти сухи костилки – отиди на т.5. 

 

 2 Разглежданото растение е от подсемейство Спирееви.  

 3 Разглежданото растение е от подсемейство Ябълкови.  

 4 Разглежданото растение е от подсемейство Розови.  

 5 Разглежданото растение е от подсемейство Сливови.  

   

Разглежданият вид е от подсемейство.............................................................. 

 

 

 

 Nº Критерии за оценка 

 

Показател 

)бр.точки 

Получени 

точки 

Срещнах 

затруднения при. 

 1 Разпознава вида на плодовете. да 

не 

60   

    60   

Оценка Бр.точки Моята оценка за справяне със задачата е:  

Отличен 6  55 – 60  

Много добър 5 45 – 54  

Добър 4 35 – 44  

Среден 3 25 – 34  

Слаб 2    0 – 24  
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ТЕМА 15: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНИ – ПОДСЕМЕЙСТВО SPIRAEOIDEAE – РАБОТЕН 

ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Розови – подсемейство Спирееви – Spiraeoideae 

 

1.Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

1.1. Майски сняг – Spiraea x 

vanhouttei 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Японска спиреа – Spiraea ja-

ponica 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 
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1.3. Дугласова спирея – Spiraea 

douglasii 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Офиколистна сорбария – 

Sorbaria sorbifolia 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Калинолистен физокарпус – 

Physocarpus opulifolius 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване.  
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2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от подсемейство Спирееви - 

Spiraeоидеае, определете изискванията им към температурата! 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

а) Майски сняг – Spiraea x 

vanhouttei 

Хибрид, получен от кръстосването на 

кантонската спирея, разпространена 

в Китай и Япония и триделната 

спирея, разпространена в Китай, 

Монголия и Сибир. 

   

б) Японска спиреа – Spiraea japon-

ica 

Среща се естествено в по-студените 

части на Китай и Япония. 

   

в) Дугласова спирея – Spiraea 

douglasii 

Среша се естествено в западните 

части на Северна Америка. 

   

г) Офиколистна сорбария – 

Sorbaria sorbifolia 

Ареалът на офиколистната сорбария 

на север достига до Урал и Камчатка. 

   

д) Калинолистен физокарпус – 

Physocarpus opulifolius 

Произхожда от източните части на 

Северна Америка. Сенкоиздържлив. 

   

 

3.Как е подходящо да се използват в парковото строителство вида Майски сняг – Spiraea x 

vanhouttei? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове. 

 

4.Как е подходящо да се използва в парковото строителство Калинолистен физокарпус – Physocar-

pus opulifolius? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове. 
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ТЕМА 16: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНИ – ПОДСЕМЕЙСТВО POMOIDEAE – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Розови – подсемейство Ябълкови – Pomoideae 

 

1.Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

1.1. Хоризонтален 

котонеастер – Cotoneaster 

horizontalis. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

1.2. Дамеров котонеастер – 

Cotoneaster dammeri. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

1.3. Червена пираканта – 

Pyracantha coccinea. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 
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1.4. Японска дюля – 

Chaenomeles japonica. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

1.5. Киселица (дива 

ябълка) – Malus silvestris. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

1.6. Брекиня – Sorbus torm-

inalis. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 
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1.7. Назъбенолистна 

фотиния – Photinia serru-

late. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

1.8. Червен глог – Cratae-

gus monogyna. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

 

 

2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от подсемейство Ябълкови – 

Pomoideae, определете изискванията им към температурата! 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

а) Хоризонтален котонеастер – 

Cotoneaster horizontalis 

Произход Китай. У нас в по-топлите 

части на страната листата му остават 

зелени през зимата, а в по-студените 

части почервеняват и опадват. 

   

б) Дамеров котонеастер – Cotone-

aster dammeri 

Произход Среден Китай.    

в) Червена пираканта – Pyracantha Разпространен в Южна Европа, Крим,    
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coccinea Кавказ и Мала Азия. 

г) Японска дюля – Chaenomeles 

japonica 

Произхожда от Япония, но широко 

използван у нас. 

   

д) Киселица (дива ябълка) – Malus 

silvestris 

Разпространен в Европа.    

е) Брекиня – Sorbus torminalis Разпространен в цяла Европа, Кавказ 

и северна Африка. 

   

ж) Назъбенолистна фотиния – 

Photinia serrulata 

Произход Китай. У нас се използва в 

по-топлите части на страната в Южна 

България и по Черноморието. 

   

з) Червен глог – Crataegus monog-

yna 

Разпространен в почти цяла Европа, 

Азия и Северна Африка. 

   

 

3.Как е подходящо да се използват в парковото строителство вида назъбенолистна фотиния – 

Photinia serrulata? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове. 

 

4.Как е подходящо да се използва в парковото строителство червена пираканта – Pyracantha coc-

cinea? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове. 
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ТЕМА 17: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНИ – ПОДСЕМЕЙСТВО PRUNOIDEAE – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Розови – подсемейство Сливови – Prunoideae 

1.Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

1.1. Джанка – Prunus cerasifera 

var.Atropurpurea. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

1.2. Обикновена череша – 

Cerasus avium. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

1.3. Обикновена вишна – 

Cerasus vulgaris. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 
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1.4. Жлезиста вишна – 

Cerasus glandulosa. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

1.5. Японска вишна – Cerasus 

japonica. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

1.6. Обикновен бадем – Amyg-

dalus communis. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 
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1.7. Обикновена гроздовидна 

череша – Padus racemosа. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

1.8. Махалебка – Padus ma-

haleb. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

1.9. Обикновена кайсия – Ar-

meniaca vulgaris. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 
 

1.10. Лечебна лавровишна – 

Laurocerasus officinalis 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 
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2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от подцемейство Сливови - 

Prunoideae, определете изискванията им към температурата! 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

а) Джанка – Prunus cerasifera Разпространен в Мала Азия, 

туркестан и Европа. У нас се 

отглежда отдавна и е натурализиран. 

   

б) Обикновена череша – Cerasus 

avium 

Ареал Европа, Мала Азия, Кавказ и 

Западен Сибир. 

   

в) Обикновена вишна – Cerasus 

vulgaris 

Естествено разпространен в Иран, 

Индостан, Кавказ. Култивира се на 

много места, извън естествения си 

ареал. У нас е подивял. 

   

г) Жлезиста вишна – Cerasus glan-

dulosa 

Япония и Китай. У нас се отглежда в 

цялата страна. 

   

д) Японска вишна – Cerasus japon-

ica 

Япония и Китай. У нас се отглежда в 

цялата страна. 

   

е) Обикновен бадем – Amygdalus 

communis 

Произход Средна и Мала Азия, 

Северна Африка. У нас се култивира 

в по-топлите части на страната. 

   

ж) Обикновена гроздовидна 

череша – Padus racemosa 

Разпространен в цяла Европа, 

Кавказ, Северна Азия, Корея и 

Япония. У нас се среща в долния 

лесорастителен пояс до 1000 m н.в. 

   

з) Махалебка – Padus mahaleb Ареал: Южна Европа, Кавказ и Мала 

Азия. У нас се среща по скалисти и 

варовити терени в равнините и в 

предпланините до 800 m н.в. 

   

и) Обикновена кайсия – Armeniaca 

vulgaris 

Произход Средна Азия.    

й) Обикновена праскова – Persica 

vulgaris 

Произход Китай, но от древни 

времена се култивира в Европа и 

Азия. 

   

к) Лечебна лавровишна – 

Laurocerasus officinalis 

Разпространена в Мала Азия и 

източните части на Балканския 

полуостров. У нас се среща на 
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сенчести и влажни места в буковите 

гори на Средна Стара планина и 

Странджа. 

 

3.Как е подходящо да се използват в парковото строителство Японска вишна – Cerasus japonica? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви. 

 

4.Как е подходящо да се използва в парковото строителство Обикновен бадем – Amygdalus com-

munis? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви. 

 

5.Как е подходящо да се използва в парковото строителство Лечебна лавровишна – Laurocerasus 

officinalis? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за жив плет. 
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ТЕМА 18: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНИ – ПОДСЕМЕЙСТВО ROSOIDEAE – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Розови – подсемейство Розови – Rosoideae 

 

1.Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

1.1.Обикновена шипка – Rosa 

canina. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Дамаска роза – Rosa dam-

scena. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 
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1.3.Многоцветна роза – Rosa 

multiflora. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

1.4.Храстовидно прозорче – Po-

tentilla fruticose. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

  

 

1.5.Японска керия – Kerria ja-

ponica. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 
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1.6.Кериовиден родотипос – 

Rhodotypos kerrioides. 

а) светлолюбив; 

б) сенколюбив; 

в) светлолюбив, но понася 

засенчване. 

 

 

 

 

2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от подсемейство Розови -

Rosoideae, определете изискванията им към температурата! 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 Вид Произход и разпространение С СС НС 

а) Обикновена шипка – Rosa ca-

nina 

Разпространена е в Европа, 

Югозападна Азия и Северна Африка. 

У нас се среща в цялата страна до 

2000 m н.в. 

   

б) Дамаска роза – Rosa damscena Родината на тази роза е Сирия, 

откъдето носи наименованието си. 

   

в) Многоцветна роза – Rosa multi-

flora 

Корея, Япония и Китай.    

г) Храстовидно прозорче – Poten-

tilla fruticosa  

Разпространен в Европа, Кавказ, 

Сибир, Северна Америка. У нас расте 

в иглолистните гори на Средните 

Родопи от 1400 до 1600 m н.в. 

   

д) Японска керия – Kerria japonica Произхожда от Китай и Япония. У нас 

се отглежда често. 

   

е) Кериовиден родотипос – Rhodo-

typos kerrioides 

Произхожда от Източна Азия, има 

същите екологични изисквания като 

на японската керия. 

   

 

3.Как е подходящо да се използва в парковото строителство Обикновена шипка – Rosa canina? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 
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а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) като декоративен вид се използва рядко, главно в лесопарковете, а в парковото строителство 

служи за подложка на облагородените сортове рози. 

 

4.Как е подходящо да се използва в парковото строителство Храстовидно прозорче – Potentilla 

fruticosa? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви. 
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РАЗДЕЛ I. ГОЛОСЕМЕННИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ 

ТЕМА 2: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

ГИНКОВИ – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Гинкови – Ginkgoaceae  

 

1. а) светлолюбив; 

2. жълта. 

3. б) студоустойчив; 

4. а) скъсени клонки, листата са разположени в групички; 

5. б) генеративните органи са мъжки и женски и са разположени на две отделни дървета; 

6. Ветриловидна форма, врязани на върха в различна степен. 

7. Широкопирамидална с прешленовидно разположени скелетни клони 

8. Жълт 

9.в) месестата обвивка на семето има неприятен аромат 

10. а) единично, б) групово, в) за алейни засаждания, само мъжките индивиди 

 

 

ТЕМА 3: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

ТИСОВИ – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Тисови – Taxaceae  

1. в) светлолюбив, но понася засенчване. 

2. б) средно студоустойчив; 

3. Зелени 

4. Линейни и късо заострени. 

5.б) генеративните органи са мъжки и женски и са разположени на две отделни дървета; 

6. Неправилна, гъста, куполовидна. (Тази корона е характерна за екземпляри в по-късна възраст). 

7. Червен, нарича се арилус. 

8. а) месестата обвивка на семето няма мирис. 

9. а) единично, б) групово, д) за живи плетове, е) за живи стени. 

10. а) сферична, б) цилиндрична, в) конусовидна 

 

 

ТЕМА 4: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

БОРОВИ – ОБЩИ БЕЛЕЗИ И КЛАСИФИКАЦИЯ – РАБОТЕН ЛИСТ ЗА 

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПО ПОДСЕМЕЙСТВА 
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Работен лист 

семейство Борови – Pinaceae класификация по подсемейства 

1. 

а) в групички по 20 – 80 върху скъсени клонки 

б) единично 

в) по 2 – 5 в скъсени клонки, наречени брахибласти 

2.  

Подсемейство Laricoidee – в) листа по 20 – 80 върху скъсени клонки 

Подсемейство Abietoideae – а) единично разположени листа 

Подсемейство Pinoideae – б) листа по 2 – 5 в брахибласт 

3. а)  

4. а) конусовидна, б) пирамидална 

 

ТЕМА 6: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

БОРОВИ – ПОДСЕМЕЙСТВО ABIETOIDEAE – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Борови – Pinaceae – подсемейство Abietoideae 

 

1.  

1.1. а) светлолюбив 

1.2. а) светлолюбив  

1.3. а) светлолюбив 

1.4. а) светлолюбив 

2.  

 Вид С СС НС 

 а) Обикновена ела – Abies alba  х   

 б) Гръцка ела – Abies cephalonica   х  

 в) Испанска ела – Abies pinsapo 

Южна Испания –  

  х 

 г) Конколорка – Abies concolor  х   

 д) Обикновен смърч – Picea abies  х   

 е) Сребрист смърч – Picea 

pungens  

х   

 ж) Сръбски смърч – Picea omorica   х  

 

3. а), б), в), г) 

4. а), б), в), г) 

5. 
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а) 1 б) 3 в) 2 г) 4 д) 7 е) 8 ж) 5 з) 6 

 

ТЕМА 8: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

БОРОВИ – ПОДСЕМЕЙСТВО PINOIDEAE – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Борови – Pinaceae – подсемейство Pinoideae 

1.  

1.1. а) светлолюбив 

1.2. а) светлолюбив 

1.3. а) светлолюбив 

1.4. а) светлолюбив. 

1.5. а) светлолюбив 

 

2.  

 Вид С СС НС 

 а) Черен бор – Pinus nigra   х  

 б) Черна мура – Pinus heldreichii  х   

 в) Клек – Pinus mugo  х   

 г) Морски бор – Pinus maritima   х  

 д) Пиния – Pinus pinea    х 

 

3. 

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

4. 

а) 2 б) 5 в) 7 г) 1 д) 8 е) 6 ж) 3 з) 4 и) 10 й) 9 

к) 11 л) 12 м) 13 

 

5. в) Бяла мура – Pinus peuce; 

6.  

а) единично 

б) групово 

в) за алейни засаждания 

г) в масиви 

 

ТЕМА 10: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО БОРОВИ – ПОДСЕМЕЙСТВО LARICOIDEAE – РАБОТЕН ЛИСТ 
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Работен лист 

семейство Борови – Pinaceae – подсемейство Laricoideae 

 

1. 

1.1. а) светлолюбив; 

1.2. а) светлолюбив 

1.3. а) светлолюбив 

1.4. а) светлолюбив 

 

2.  

 Вид С СС НС 

 а)   х  

 б)  х   

 в)   х  

 г)  х   

 

3. 

а) единично 

б) групово 

 

4. 

а) единично 

б) групово 

 

5.Следвайки описанието на видовете шишарки, свържете всеки вид клонка с нейната шишарка! 

ПРИМЕР: а) 4; 

 

ТЕМА 13: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО ТАКСОДИЕВИ 

Работен лист 

 семейство Таксодиеви – Taxodiaceae 

 

1. 

1.1. а) светлолюбив 

1.2. а) светлолюбив 

1.3. а) светлолюбив 

1.4. а) светлолюбив 

1.5. а) светлолюбив  

а) 4 б) 1 в) 2 г) 3 
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2.  

 Вид С СС НС 

 а) Вечнозелена секвоя – Sequoia 

sempervirens  

 х  

 б) Мамонтово дърво – 

Sequoiadendron giganteum  

 х  

 в) Китайска метасеквоя – 

Metasequoia glyptostroboides –  

  х 

 г) Обикновен блатен кипарис – 

Taxodium distichum  

  х 

 д) Японска криптомерия – 

Cryptomeria japonica  

  х 

 

3. 

а) единично; 

б) групово; 

 

4. 

а) единично; 

б) групово; 

 

5. 

в) Блатен кипарис – Taxodium distichum 

 

ТЕМА 15: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО КИПАРИСОВИ – ТУЯ – РАБОТЕН ЛИСТ 

 

Работен лист 

семейство Кипарисови – Cupressaceae  

род Туя - Thuja 

 

1.  

1.1. а) светлолюбив 

1.2. а) светлолюбив 

1.3. а) светлолюбив 

 

2.  
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 Вид С СС НС 

 а) Източна туя – Thuja orientalis  х   

 б) Западна туя – Thuja 

occidentalis  

х   

 в) Гигантска туя – Thuja gigantea  х   

 

3.  

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания 

д) за живи плетове 

е) за живи стени 

 

ТЕМА 16: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО КИПАРИСОВИ – КИПАРИС, ТУЙОПСИС, КАЛОЦЕДРУС – РАБОТЕН 

ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Кипарисови – род Кипарис, Туйопсис, Калоцедрус 

 

1.  

1.1. а) светлолюбив 

1.2. а) светлолюбив 

1.3. в) светлолюбив, но понася засенчване. 

1.4. а) светлолюбив 

2.  

 Вид С СС НС 

 а) Обикновен кипарис – Cupres-

sus sempervirens 

  х 

 б) Аризонски кипарис – Cupressus 

arizonica  

х   

 в) Туйопсис – Thujopsis dolabrata    х 

 г) Ароматен либоцедрус – Calo-

cedrus decurrens (Libocedrus de-

currens) 

х   

 

3. 

а) единично 

б) групово 
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в) за алейни засаждания 

4. 

а) единично 

б) групово 

 

ТЕМА 17: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО КИПАРИСОВИ – СМРИКА – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Кипарисови – род Смрика 

1.  

1.1. а) светлолюбив 

1.2. а) светлолюбив 

1.3. а) светлолюбив 

1.4. а) светлолюбив 

1.5. а) светлолюбив 

1.6. а) светлолюбив 

2.  

 Вид С СС НС 

а) Синя смрика – Juniperus com-

munis  

х   

б) Червена смрика – Juniperus ox-

ycedrus  

  х 

в) Миризлива смрика – Juniperus 

sabina  

х   

г) Дървовидна смрика – Juni-

perus excelsa  

  х 

д) Виргинска смрика(моливно 

дърво) – Juniperus virginiana  

х   

е) Китайска смрика – Juniperus 

chinensis  

 х  

 

3. 

а) единично 

б) групово 

 

 

4. 

а) единично 

б) групово 
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в) за алейни засаждания 

 

 

РАЗДЕЛ II. ПОКРИТОСЕМЕННИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ 

 

ТЕМА 2: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

МАГНОЛИЕВИ – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Магнолиеви - Magnoliaceae 

 

1. 

1.1. а) светлолюбив   

1.2. а) светлолюбив  

1.3. а) светлолюбив 

1.4. а) светлолюбив 

 

2.  

 Вид С СС НС 

а) Лилиецветна магнолия – Mag-

nolia liliiflora 

  х 

б) Суланжова магнолия – Magnolia 

x soulangeana 

  х 

в) Японска магнолия – Magnolia 

kobus  

 х  

г) Едроцветна магнолиа – Magno-

lia grandiflora  

  х 

д) Лирово дърво – Liriodendron tuli-

pifera  

 х  

 

 

3. 

а) единично 

б) групово 

в) за алейни засаждания 

 

4. 

а) единично 

б) групово 
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в) за алейни засаждания 

 

ТЕМА 4: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

КИСЕЛТРЪНОВИ – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Киселтрънови – Berberidaceae 

 

1.Наблюдавайте растенията от снимките и напишете вашето предположение дали са светло или 

сенколюбиви! Заградете верния отговор с кръгче! 

 

1.1. а) светлолюбив 

1.2. а) светлолюбив 

1.3. в) светлолюбив, но понася засенчване 

1.4. в) светлолюбив, но понася засенчване 

1.5.в) светлолюбив, но понася засенчване 

1.6. в) светлолюбив, но понася засенчване. 

 

2.  

 Вид С СС НС 

а) Mahonia aquifolium – 

Обикновена махония 

 х  

б) Mahonia japonica – Японска 

махония 

  х 

в) Nandina domestica – Домашна 

нандина 

  х 

г) Berberis vulgaris – Обикновен 

кисел трън 

х   

д) Berberis julianae – Юлиев кисел 

трън 

 х  

е) Berberis thunbergii – Тунбергиев 

кисел трън 

 х  

 

3.  

а) единично; 

б) групово; 

в) за алейни засаждания; 

г) в масиви; 

д) за живи плетове; 

e) за живи стени. 
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4. в) Nandina domestica – Домашна нандина 

 

ТЕМА 5: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

ПЛАТАНОВИ – АЛГОРИТЪМ И РАБОТЕН ЛИСТ 

 

Работен лист 

семейство Платанови – Platanaceae 

 

1. 

1.1. а) светлолюбив 

1.2. а) светлолюбив 

1.3. а) светлолюбив 

 

2. Ако знаете естествения ареал на разпространение на видовете от род Платан, определете 

изискванията им към температурата!  

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвани са следните съкращения: студоустойчиви – С, средно студоустойчиви – 

СС или нестудоустойчив – НС. 

 Вид С СС НС 

а) Западен платан – Platanus oc-

cidentalis.  

х   

б) Яворолистен платан – Plata-

nus x acerifolia  

 х  

в) Източен платан – Platanus ori-

entalis  

 х  

 

3. 

а) единично 

б) групово 

в) за алейни засаждания 

г) в масиви 

 

4. б) Яворолистен платан – Platanus x acerifolia 

 

ТЕМА 7: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

БУКОВИ – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Букови – Fagaceae 
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1.  

1.1. а) светлолюбив  

1.2. а) светлолюбив 

1.3. а) светлолюбив 

1.4. а) светлолюбив 

 

2.  

 Вид С СС НС 

а) Обикновен бук – Fagus silvatica х   

б) Източен бук – Fagus orientalis  х  

в) Обикновен кестен – Castanea 

sativa 

  х 

г) Летен дъб – Quercus robur х   

д) Червен (американски) дъб – 

Quercus rubra 

х   

е) Каменен дъб – Quercus ilex   х 

ж) Благун – Quercus frainetto  х  

з) Горун (зимен дъб) – Quercus 

petraea  

х   

и) Корков дъб – Quercus suber   х 

 

 

3. 

а) единично 

б) групово 

в) за алейни засаждания 

г) в масиви 

д) за живи плетове 

e) за живи стени 

 

4.  

в) Каменен дъб – Quercus ilex; 

е) Корков дъб – Quercus suber 

 

 

 

ТЕМА 8: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО 

БУКОВИ – РОД ДЪБ – QUERCUS – РАБОТЕН ЛИСТ. 
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Работен лист 

семейство Букови – Fagaceae 

род Дъб – Quercus  

1. Следвайки описанието на видовете шишарки, свържете всеки вид клонка с нейната шишарка! 

ПРИМЕР: ж) – 5; 

а) 2 б) 1 в) 3 г) 5 д) 4 е) 6 

 

ТЕМА 10: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО БРЕЗОВИ – РАБОТЕН ЛИСТ 

 

Работен лист 

семейство Брезови – Betulaceae 

 

1.  

1.1. а) светлолюбив 

1.2. а) светлолюбив 

1.3. а) светлолюбив 

1.4. в) светлолюбив, но понася засенчване. 

1.5. а) светлолюбив 

 

2.  

 Вид С СС НС 

а) Обикновена бреза – Betula pen-

dula 

x   

б) Черна елша – Alnus glutinosa  х  

в) Обикновен габър – Carpinus bet-

ulus 

 х  

г) Келяв габър – Carpinus orientalis  х  

д) Воден габър – Ostrya carpinifolia  х  

е) Обикновена леска – Corylus 

avellana 

 х  

ж) Турска леска – Corylus colurna  х  

з) Цариградска леска – Corylus 

maxima 

 х  

 

3. 

а) единично 

б) групово 
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в) за алейни засаждания 

д) за живи плетове 

e) за живи стени 

 

4.Как е подходящо да се използва в парковото строителство видът Бяла бреза – Betula pendula? 

(Забележка: Заградете с кръгче верния отговор!) 

а) единично 

б) групово 

в) за алейни засаждания 

 

 

ТЕМА 12: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО ВЪРБОВИ – РАБОТЕН ЛИСТ 

 

Работен лист 

семейство Върбови – Salicaceae 

 

1.  

1.1. а) светлолюбив 

1.2. а) светлолюбив 

 

1.3. а) светлолюбив 

1.4. а) светлолюбив 

 

2.  

 Вид С СС НС 

а) Плачуща върба – Salix baby-

lonica 

 х  

б) Ива (козя върба) – Salix capraea х   

в) Ракита – Salix purpurea х   

г) Маджурска върба   х 

д) Бяла топола – Populus alba х   

 

3.  

а) единично 

б) групово 

в) за алейни засаждания 
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4.  

а) единично 

б) групово 

в) за алейни засаждания 

 

5. б) Ива (козя върба) – Salix capraea; 

 

 

ТЕМА 13: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО ЛИПОВИ – АЛГОРИТЪМ И РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Липови – Tiliaceae 

 

1. 

1.1. а) светлолюбив 

1.2. а) светлолюбив 

1.3. а) светлолюбив 

 

2.  

 Вид С СС НС 

а) Едролистна липа – Tilia 

platyphyllos 

 x  

б) Дребнолистна липа – Tilia cor-

data 

 x  

в) Сребролистна липа – Tilia to-

mentosa 

 x  

 

3. 

а) единично 

б) групово 

в) за алейни засаждания 

г) в масиви 

д) за живи плетове; 

е) за живи стени. 

 

4.  

б) жълта 
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ТЕМА 15: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНИ – ПОДСЕМЕЙСТВО SPIRAEOIDEAE – РАБОТЕН 

ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Розови – подсемейство Спирееви – Spiraeoideae 

1. 

1.6. а) светлолюбив 

1.7. а) светлолюбив 

1.8. а) светлолюбив 

1.9. а) светлолюбив 

1.10. а) светлолюбив 

1.11. а) светлолюбив 

 

2.  

 Вид С СС НС 

а) Майски сняг – Spiraea x 

vanhouttei 

x   

б) Японска спиреа – Spiraea japon-

ica 

 x  

в) Дугласова спирея – Spiraea 

douglasii 

 x  

г) Офиколистна сорбария – 

Sorbaria sorbifolia 

 x  

д) Калинолистен физокарпус – 

Physocarpus opulifolius 

 x  

 

3. 

а) единично 

б) групово 

г) в масиви 

д) за живи плетове 

 

4. 

а) единично 

б) групово 
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ТЕМА 16: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНИ – ПОДСЕМЕЙСТВО POMOIDEAE – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Розови – подсемейство Ябълкови – Pomoideae 

 

1. 

1.1. а) светлолюбив  

1.2. а) светлолюбив  

1.3. а) светлолюбив 

1.4. а) светлолюбив  

1.5. а) светлолюбив  

1.6. а) светлолюбив  

1.7. а) светлолюбив  

1.8. а) светлолюбив 

 

2.  

 Вид С СС НС 

а) Хоризонтален котонеастер – 

Cotoneaster horizontalis 

 x  

б) Дамеров котонеастер – Cotone-

aster dammeri 

 x  

в) Червена пираканта – Pyracantha 

coccinea 

 x  

г) Японска дюля – Chaenomeles 

japonica 

 x  

д) Киселица (дива ябълка) – Malus 

silvestris 

 x  

е) Брекиня – Sorbus torminalis  x  

ж) Назъбенолистна фотиния – 

Photinia serrulata 

 x  

з) Червен глог – Crataegus monog-

yna 

 x  

 

3. 

а) единично 

б) групово 

д) за живи плетове 
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4. 

а) единично 

б) групово 

д) за живи плетове 

 

ТЕМА 17: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНИ – ПОДСЕМЕЙСТВО PRUNOIDEAE – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Розови – подсемейство Сливови – Prunoideae 

1. 

1.1. а) светлолюбив 

1.2. а) светлолюбив 

1.3. а) светлолюбив 

1.4. а) светлолюбив 

1.5. а) светлолюбив 

1.6. а) светлолюбив 

1.7. а) светлолюбив 

1.8. а) светлолюбив 

1.9. а) светлолюбив 

1.10. в) светлолюбив, но понася засенчване 

 

2.  

 Вид С СС НС 

а) Джанка – Prunus cerasifera x   

б) Обикновена череша – Cerasus 

avium 

 x  

в) Обикновена вишна – Cerasus 

vulgaris 

 x  

г) Жлезиста вишна – Cerasus glan-

dulosa 

 x  

д) Японска вишна – Cerasus japon-

ica 

 x  

е) Обикновен бадем – Amygdalus 

communis 

 x  

ж) Обикновена гроздовидна 

череша – Padus racemosa 

 x  

з) Махалебка – Padus mahaleb  x  

и) Обикновена кайсия – Armeniaca  x  



 

   

143 
 

vulgaris 

й) Обикновена праскова – Persica 

vulgaris 

 x  

к) Лечебна лавровишна – 

Laurocerasus officinalis 

 x  

 

3. 

а) единично 

б) групово 

в) за алейни засаждания 

 

4. 

а) единично 

б) групово 

в) за алейни засаждания 

 

5. 

а) единично 

б) групово 

д) за жив плет. 

 

 

 

 

ТЕМА 18: ДЕНДРОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ОТ 

СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНИ – ПОДСЕМЕЙСТВО ROSOIDEAE – РАБОТЕН ЛИСТ 

Работен лист 

семейство Розови – подсемейство Розови – Rosoideae 

 

1. 

1.1. а) светлолюбив 

1.2. а) светлолюбив 

1.3. а) светлолюбив  

1.4. а) светлолюбив  

1.5. а) светлолюбив  

1.6. а) светлолюбив 
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2.  

 

 Вид С СС НС 

а) Обикновена шипка – Rosa ca-

nina 

x   

б) Дамаска роза – Rosa damscena   x 

в) Многоцветна роза – Rosa multi-

flora 

 x  

г) Храстовидно прозорче – Poten-

tilla fruticosa  

 x  

д) Японска керия – Kerria japonica  x  

е) Кериовиден родотипос – Rhodo-

typos kerrioides 

 x  

 

3. 

д) като декоративен вид се използва рядко, главно в лесопарковете, а в парковото строителство 

служи за подложка на облагородените сортове рози 

 

4. 

а) единично 

б) групово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

145 
 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вакарелов, И., Св. Генчева, Декоративна дендрология., Матком, 2005. 

2. https://ednodarvo.io/wiki/t/pinaceae/abies/abies-alba 

3. https://www.vitoshalandscape.com/ 

4. https://byanovi.com 

5. https://www.zoostrast.com/pinus-nigra-cheren-bor-80-100-sm.html 

6. https://sad.ua/product/sosna-gimalayskaya-griffita-pinus-wallichiana-griffithii-h-2-5-3-0-metrov/ 

7. http://www.saxifraga.nl/ 

8. http://www.freenatureimages.eu/plants/index.html 

9. https://www.piqsels.com/en/search?q=thuja 

10. https://bgflora.net/families/salicaceae/salicaceae.html 

 

 

 

 

 

https://ednodarvo.io/wiki/t/pinaceae/abies/abies-alba
https://www.vitoshalandscape.com/
https://byanovi.com/
https://www.zoostrast.com/pinus-nigra-cheren-bor-80-100-sm.html
https://sad.ua/product/sosna-gimalayskaya-griffita-pinus-wallichiana-griffithii-h-2-5-3-0-metrov/
http://www.saxifraga.nl/
http://www.freenatureimages.eu/plants/index.html
https://www.piqsels.com/en/search?q=thuja
https://bgflora.net/families/salicaceae/salicaceae.html

