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Nephrolepis sp.

Оказа се, че дори при нашия климат папратите виреят достатъчно добре. Те далеч не
са толкова капризни и претенциозни, каквото
впечатление оставят стайните им представители. Доказателство за това е историята им,
която започва преди стотици милиони години
и продължава с пълна сила. Папратите макар
и много древни явно са достатъчно aдаптивни, за да преживяват в конкуренцията на „посъвършените“ семенни растения.
Информацията изкачаше бавно и разпиляна на хиляди късчета. Междувременно
превеждах от английски, от руски, дори от
баски, от интернет, от книги и статии, докато
събрах по нещо за всички видове растящи в
страната. България не е особено богата на
папрати, дори за европейските мащаби. Но
дори и тези прелагат предизвикателства при
определянето. За разлика от семенните растения тук няма цветове и плодове, които да
помагат - само листа и много много зелено.

Dryopteris "горска папрат" :-)

Настоящата книжка не може да претендира за изчерпателност и вероятно ще търпи
много редакции. Всъщност тя вече ги претърпя, защото първият вариант беше започнат в
далечната 2011 година и вече ми се струва
безкрайно наивен и неточен. Но в крайна
сметка, това не е научен труд, а сборник
от всевъзможни статии, които според мен
представляват интерес за любители на природата, етнографи, ботаници, изкуствоведи
и въобще всеки, който иска да научи нещо
за чудния свят на растенията. Освен всичко
друго текстовете изобилстват с многобройни примери за употребата на папратите в
бита, медицината и изкуството, както и редица легенди и митове. И разбира се много,
много снимки. Без тях всичко би изглеждало
постно и безцветно, а папратите определено
заслужават да бъдат показани в пълната им
прелест. Мисля, че толкова общи приказки
са достатъчни и мога да ви оставя сами да
откриете тайните на най-древните сухоземни
растения.
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Повод за събиране на тази книжка, освен
интереса ми към папратите, е липсата на
достатъчно информация на български език.
Професията и образованието ми са далеч
от сферата на ботаниката и екологията, но
при многобройните си скитания, често се
срещах с папрати, снимах ги, поназнайвах
малко за тях, но с това се изчерпваше всичко
- просто бяха красива част от пейзажа. Родното ми място е близо до Врачанския Балкан.
Постепенно започна да ми прави впечатление колко добре се чувстват папратите там, и
открих многообразието им в сравнение с останалите места, на които съм бил. Започнах
да откривам все нови и нови видове, на които
преди не обръщах внимание. Започнах да
търся информация... но се оказа, че това не е
толкова просто колкото си мислех. В книгите и
определителите на дивите растения пишеше
много малко за папратите, информацията
засягаше обикновено най-често срещаните
видове или беше прекалено обща. Няколко
изречения се повтаряха и преразказваха в
различните източници. И за капак почти всичко
в интернет и книгите за градинарство се отнасяше за саксийното отглеждане на папрати.
Да не говорим, че това бяха преди всичко
култивирани сортове, внесени от незнайно
къде. Поразрових се в чуждоезичните издания
и малко по малко ми просветна.
В България това са едни често пренебрегвани и непопулярни растения. За повечето хора думата „папрат” се изчерпва с
Nephrolepis-a в саксия на остъкления балкон
или мъжката папрат (понякога заменена от
Polystichum setiferum) в градината. Втората с
гордост бива наричана „горска папрат”, защото е трофей от някоя разходка по екопътеките. Малцина са хората, които различават
сладката папрат, обикновеното изтравниче,
златистата папрат, орловата папрат и венерините коси... и толкова. С изключение на
орловата папрат, другите рядко попадат в
обсега на антропогенната дейност. Обитават
предимно по-скрити и сенчести места, така
че в ежедневието си човек няма много поводи
да се сблъска с тези интересни растения.
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Вместо увод

В наши дни, когато определението растения или Plantae се прилага към конкретен
таксон, то може да се отнася за една от три
различни по обхвата си групи организми:
• Сухоземни растения - Embryophyta;
• Зелени растения, наричани също
Viridiplantae или Viridiphyta. Включва сухоземните растения, заедно със зелените водорасли (Charophyta и Chlorophyta). Общото
за всички тях е, че съдържат хлорофил a и b,
могат да натрупват скорбяла, а в клетъчните
им стени има целулоза;
• Archaeplastida, наричани също Plastida
или Primoplantae. Включва зелените растения,
заедно с червените водорасли (Rhodophyta)
и водораслите Glaucophyta. Група обхваща
еукариотите, които в хода на еволюцията си
са образували хлоропласти чрез пряко поглъщане на цианобактерии;
Освен това растенията най-общо
се поделят на неваскуларни и васкуларни
(висши растения - Tracheobionta). Първите
включват зелените водорасли (Charophyta и
Chlorophyta) и мъховете (Bryophyta - Листнати
мъхове; Anthocerotophyta -Рогоспорангиеви
мъхове; Marchantiophyta -Чернодробни мъхове). А васкуларните растения се разделят на
спорови и семенни (Голосеменни и Покритосеменни).
Систематиката е наука, която се развива непрекъснато. Особено бързо се случват
промените в разбиранията на учените след
90-те години на XXв. И колкото и да е странно на пръв поглед, промените обхващат не
само нисшите таксони, но се разпростират
до нива разред и клас.
Още Карл Линей се опитва да класифицира папратите. В своя труд „Systema
Naturae„ от 1735г той поделя растителното
царство на 24 класа. Това разделяне е изцяло
изкуствено и се основава на устройството на
размножителните органи на видовете. В първите 23 класа са включени всички семенни
растения. Последният клас Cryptogamae се
състои от 4 разреда - водорасли, гъби, мъхове
и папрати - всички, които не се размножават
със семена.

По това време още не е бил изяснен
механизмът на размножаване на папратите и техния жизнен цикъл. В разред папрати
Линей е описал 16 рода и 174 вида. постепенно учените работещи върху таксономията
започват да се обръщат към по естествена
система на класификация. Първоначално
се основават само на морфологични белези. После включват устройството на индузия
и сорусите. В началото на XXв се обръщат
към микроскопските характеристики. Около
средата на века вече се опитват да изготвят
пълна система, комбинираща съвременните
и фосилните видове. Започват и цитологични изследвания на хромозомния набор на
вдовете. През 60-те години и ДНК анализите
на папратите са включени в тексономичните
проучвания. Чак през 90-те молекулярните
изследвания водят до многобройни корекции
водещи до прегрупиране и пренареждане
на таксоните при папратите.
В този сборник се разглеждат споровите васкуларни растения. Все още няма
единно деление на отделите и класовете
спорови. В настоящия сборник е приета класификацията на Smith (2006), както и ревизията направена от Christenhusz et al. (2011).
Висшите споровите растения се поделят на
два отдела – Плауновидни (Lycopodiophyta)
и Папратовидни (Pteridophyta). Плауните са
обединени в един клас с три разреда, като
всички разреди са представени в България.
Папратовидните съдържат четири класа. Първите три класа съставляват Eusporangiate,
а клас Polypodiopsida са така наречените
същински папрати – Leptosporangiate. Хвощовете, някога поставяни в самостоятелен отдел,
сега са един от класовете в отдел Папратови
и съдържат само един разред. В българската
флора освен хвощовете и същинските папрати се срещат представители и на клас
Psilotopsida (разред Змийски папрати). Освен
посочените в този сборник разреди има и
още толкова на брой разреди папратовидни
растения, които изцяло са изчезнали и нямат
представители в съвременната флора на
планетата (информация за тях получаваме
единствено от фосилни находки).

* Класификацията на видовете е сложна наука
и постоянно се появяват нови теории за таксономичното деление. Постоянно се установяват нови
видове, променя се статута на таксоните или се
обединяват и разделят съществуващи вече таксони.
Често различните автори в течение на времето именуват по различен начин едни и същи видове. Затова
е възможно разминаване на посочените в книгата
латински наименования и тези възприети в други
източници. За удобство на места са указани част
от популярните синоними на използваните названия.
Trachaeophyta
Euphyllophytes
Spermatophytes

Lycopodiophytes

Monilophytes
Psilotopsida
Psilotales
Ophioglossales
Equisetopsida
Equisetales
Marattiopsida
Marattiales
Polypodiopsida
Osmundales
Hymenophyllales
Gleicheniales
Schizaeales
Salviniales
Cyatheales
Polypodiales
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В англоезичната литература често се
използва понятието ‚fern allies‘, което обединява всички висши спорови растения различни
от същинските папрати - плауни, хвощове,
змийски папрати, водни папрати и т.н. Това
наименование е добило широка популярност
през последните 150 години, но множество изследвания от последните 30 години доказват
неговата несъстоятелност. Палеонтологични
находки, ДНК анализи и други изследвания
доказват, че на практика папратите са поблизки до семенните растения отколкото до
плауните. В същото време групи растения,
поставяни в обобщеното ‚fern allies‘, всъщност са част от папратите (хвощове, змийски
папрати, водни папрати).
Основна характеристика на плауните
са микрофилите, т.е. техните листа. Макар
че понятието означава буквално „малки листа“, размерите не са определящото за името
(при повечето плауни листенцата наистина
са дълги до 2см, но при някои видове от род
Isoetes могат да достигнат и един метър. Същото се отнася и за микрофилите при изкопаемите дървовидни плауни от Карбон).
По-важното е това, че те са просто устроени,
целокрайни и имат само една централна
жилка. При микрофилите изцяло липсва листна дръжка. За разлика от тях, макрофилите,
както се определят листата при папратите и
семенните растения, са сложно устроени,
често са перести и имат разклонено жилкуване и често са прикрепени към стъблото с
дръжки.
Първите сухозмни растения се появяват
през Силур. Те са изключително прости. Нямат листа, а само късо изправено хихотомно
разклонено стъбло, като на върха на всяко
разклонение има само по един спорангий.
Те еволюират много бавно като постепенно
се появяват видове, при които едно от разклоненията на стъблото започва да доминира, а

останалите са редуцирани с дължина от едва
няколко сантиметра. Все още няма листа, а
спорангиите вече са разположени в групи
по протежение на горната част на стъблото.
По-нататъшната еволюция води до поява на
централна жилка на страничните разклонения на стъблото и офрмяне на микрофили.
Макрофилите се появяват чак през Девон,
като според една от хипотезите това е провокирано от нуждата от по-голяма фотосинтезираща площ поради рязкото намаляване
на количеството на CO2 в атмосферата.
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* черна плътна линия - фосилни находки от
съществуващи еволюционни линии
* синя плътна линия - фосилни находки на
родствени на съществуващи еволюционни
линии
* синя пунктирана линия - липсващи фосилни находки на предшественици на съществуващи еволюционни линии

Еволюция на микрофилите

от ляво надясно: неразклонено стъбло на
примитивно васкуларно растение; поява на
странични вторични разклонения; разклонение на проводящата каналче към основата на разклонението; поява на централна
жилка и микрофил.

Еволюция на макрофилите

от ляво надясно: триизмерно разклонено
стъбло на примитивно васкуларно растение; „сплескване“ на разклоненот стъбло
в една равнина; поява на мембранести уширения околоразклоненията; формиране на
жилкуване с централна и странични жилки
и сливане на мембранестите уширения макрофил.
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на основните групи
съвременни сухоземни растения
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Schizaeales Schimp.
Schizaeaceae Kaulf. (4/approx. 190)
subfamily Lygodioideae Christenh.6
	  (Lygodium Sw.)
subfamily Schizaeoideae Lindl.
	  (ActinostachysWallich, Schizaea Sm.)
subfamily Anemioideae C.Presl
	  (Anemia Sw.)
Salviniales Bartl.
Marsileaceae Mirb. (3/approx. 65)
	  (Marsilea L., Pilularia L., Regnellidium Lindman)
Salviniaceae Martinov (2/approx. 20)
	  (Azolla Lam., Salvinia Se´g.)
Cyatheales A.B.Frank
Cyatheaceae Kaulf. (approx. 14/approx. 700)
subfamily Thyrsopteridoideae B.K.Nayar
	  (Thyrsopteris Kunze)
subfamily Loxsomatoideae Christenh.7
	  (Loxsoma R.Br., Loxsomopsis Christ)
subfamily Culcitoideae Christenh.8
	  (Culcita C.Presl)
subfamily Plagiogyrioideae Christenh.9
	  [Plagiogyria (Kunze) Mett.]
subfamily Cibotioideae Nayer
	  (Cibotium Kaulf.)
subfamily Cyatheoideae Endl.10
	  (Alsophila R.Br., Cyathea Sm., Gymnosphaera Blume, Sphaeropteris Bernh.)
subfamily Dicksonioideae Link
	  [Calochlaena (Maxon) R.A.White & M.D.Turner, Dicksonia L’He´r., Lophosoria C.Presl]
subfamily Metaxyoideae B.K.Nayar
	  (Metaxya C.Presl)
Polypodiales Link
Cystodiaceae J.R.Croft (1/1)
	  (Cystodium J.Sm.)
Lonchitidaceae C.Presl (1/2)
	  (Lonchitis L.)
Lindsaeaceae C.Presl (6/approx. 220)
	  [Lindsaea Dryander, Nesolindsaea Lehtonen & Christenh., Odontosoria Fe´e, Osmolindsaea
(K.U.Kramer) Lehtonen & Christenh., Sphenomeris Maxon, Tapeinidium (C.Presl) .Chr.]
Saccolomataceae Doweld11 (2/approx. 12)
	  (Orthiopteris Copel., Saccoloma Kaulf.)
Dennstaedtiaceae Lotsy (10/approx. 240)
	  [Blotiella Tryon, Dennstaedtia Bernh., Histiopteris (J.Agardh) J.Sm., Hypolepis Bernh., 		
 	  Leptolepia Prantl, Microlepia C.Presl, Monachosorum Kunze, Oenotrichia Copel., Paesia St.Hil., Pteridium Gled.]
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[LYCOPODS; 3 families, 5 genera, approx. 1300 species]
LYCOPODIIDAE BEK.
Lycopodiales DC.
Lycopodiaceae P.Beauv.1 (3/approx. 400)
	  (Huperzia Bernh., Lycopodiella Holub, Lycopodium L.)
Selaginellales Prantl
Selaginellaceae Willk. (1/approx. 750)
	  (Selaginella P.Beauv.)
Isoëtales Prantl
Isoëtaceae Reichenb. (1/approx. 140)
	  (Isoëtes L.)
[FERNS; 21 families, approx. 212 genera, approx. 10 535 species]
EQUISETIDAE WARM.
Equisetales DC.
Equisetaceae Michx. (1/20)
	  (Equisetum L.)
OPHIOGLOSSIDAE KLINGE
Ophioglossales Link
Ophioglossaceae Martinov2 (4/approx. 80)
	  (Botrychium Sw., Helminthostachys Kaulf., Mankyua B.Y.Sun, M.H.Kim & C.H.Kim, Ophioglossum L.)
Psilotales Prantl
Psilotaceae J.W.Griff. & Henfr. (2/12)
	  (Psilotum Sw., Tmesipteris Bernh.)
MARATTIIDAE KLINGE
Marattiales Link
Marattiaceae Kaulf.3 (6/approx. 130)
subfamily Danaeoideae J.Williams
	  (Danaea Sm.).
subfamily Marattioideae C.Presl
	  (Angiopteris Hoffm., Christensenia Maxon, Eupodium J.Sm., Marattia Sw.,Ptisana Murdock)
POLYPODIIDAE CRONQUIST, TAKHT. & ZIMMERM.
Osmundales Link
Osmundaceae Martinov4 (4/approx. 25)
	  (Leptopteris C.Presl, Osmundastrum C.Presl, Osmunda L., TodeaWilld.)
Hymenophyllales A.B.Frank
Hymenophyllaceae Mart.5 (2/approx. 650)
	  (Hymenophyllum Sm., Trichomanes L.)
Gleicheniales Schimp.
Gleicheniaceae C.Presl (6/approx. 165)
	  [Dicranopteris Bernh., Diplopterygium (Diels) Nakai, Gleichenella Ching, Gleichenia Sm.,
	  Sticherus C.Presl, Stromatopteris Mett.]
Dipteridaceae Seward & E.Dale (2/9)
	  (Cheiropleuria C.Presl, Dipteris Reinw.)
Matoniaceae C.Presl (2/4)
	  (Matonia R.Br., Phanerosorus Copel.)
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Dryopolystichum Copel., Dryopsis Holttum & P.J. Edwards, Dryopteris Adanson (approx. 375),
Elaphoglossum Schott (approx. 750), Lastreopsis Ching, Lomagramma J.Sm., Maxonia C.Chr.,
Megalastrum Holttum, Mickelia R.C.Moran, Labiak & Sundue, Olfersia Raddi, Phanerophlebia
C.Presl, Pleocnemia C.Presl, Polybotrya Humb. & Bonpl., Polystichopsis (J.Sm.) Holttum,
Polystichum Roth (approx. 370), Pseudotectaria Tardieu, Rumohra Raddi, Stenolepia Alderw.,
Stigmatopteris C.Chr.,Teratophyllum Mett.]
subfamily Lomariopsidoideae Crabbe, Jermy & Mickel24
	  (Cyclopeltis J.Sm., Dracoglossum Christenh., Lomariopsis Fe´e, Nephrolepis Schott)
subfamily Tectarioideae B.K.Nayar 25
	  [Aenigmopteris Holttum, Arthropteris J.Sm., Hypoderris R.Br., Pteridrys Chr.&Ching,		
		  Tectaria Cav. (approx.250), Triplophyllum Holttum]
subfamily Oleandroideae Crabbe, Jermy & Mickel
	  (Oleandra Cav.)
subfamily Davallioideae Hook.26
	  [Davallia Sm., Davallodes (Copel.) Copel.]
subfamily Polypodioideae B.K.Nayar
tribe Loxogrammeae R.M.Tryon & A.F.Tryon
	  [Dictymia J.Sm., Loxogramme (Blume) C.Presl]
tribe Drynarieae Chandra27
	  [Drynaria (Bory) J.Sm., Selliguea Bory (approx. 145)]
tribe Platycerieae Christenh., trib. nov.28
	  (Platycerium Desv., Pyrrosia Mirb.)
tribe Microsoreae V.N.Tu
	  [Dendroconche Copel., Goniophlebium (Blume) C.Presl, Lecanopteris Reinw., Lemmaphyllum
	  .Presl, Lepidomicrosorium Ching &K.H.Shing, Lepisorus (J.Sm.) Ching, Leptochilus Kaulf.,
Microsorum Link, Neocheiropteris Christ, Neolepisorus Ching, Paragramma (Blume) T.Moore,
	  Phymatosorus Pic.Serm., Podosorus Holttum, Thylacopteris Kunze, Tricholepidium Ching]29
tribe Polypodieae Hook. & Lindl. ex Duby30
	  [Campyloneurum C.Presl, Grammitis Sw.(approx.700), Microgramma C.Presl, 			
	  Pecluma M.G.Price, Phlebodium (R.Br.) J.Sm., Pleopeltis Humb. & Bonpl., Pleurosoriopsis
Fomin, Polypodium L. (approx. 70), Serpocaulon A.R. Sm., Syngramma C.Presl]

В момента трудно може да се каже колко точно са видовете папрати и плауни. Първо
защото още има много спорове относно статута на определени видове и подвидове и второ
поради непрекъснатото откриване на нови за науката видове. Но като цяло в момемнта общия
брой на известните видове плауни е около 1 300, а на папратите около 10 600. В тези числа не
са включени хибридите, като досега известните при папратите са около 800, а при плауните
около 30.
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Pteridaceae E.D.M.Kirschn. (approx. 44/approx. 1150)
subfamily Cryptogrammoideae S.Linds.
	  (ConiogrammeFe´e,Cryptogramma R.Br.,LlaveaLag.)
subfamily Ceratopteridoideae R.M.Tryon
	  (Acrostichum L., Ceratopteris Brongn.)
subfamily Pteridoideae C.Chr.12
	  [Actiniopteris Link, Anogramma Link, Aspleniopsis Mett., Austrogramme E.Fourn., Cerosora
(Baker) Domin, Cosentinia Todaro, Jamesonia Hook. & Grev., Nephopteris Lell., Onychium
Kaulf., Pityrogramma Link, Pteris L., Pterozonium Fe´e, Syngramma J.Sm., Taenitis Willd.]
subfamily Cheilanthoideae W.C.Shieh13
	  [Allosorus Bernh., Aspidotis (Nutt.) Copel., Bommeria E.Fourn., Calciphilopteris Yesilyurt 		
 	  & H.Schneid., Cheilanthes Sw., Doryopteris J.Sm., Hemionitis L., Mildella Trevis.,Myriopteris
	  Fe´e,Notholaena R.Br., Pellaea Link, Pentagramma Yatsk.,Windham & E.Wollenw., Pteridella
Mett. ex Kuhn]
subfamily Vittarioideae Link
	  [Adiantum L. (approx. 200), Ananthacorus Underw. & Maxon, Anetium Splitg., Anthrophyum
Kaulf., Haplopteris C.Presl, Hecistopteris J.Sm., Monogramma Comm., Polytaenium Desv.,
Radiovittaria (Benedict) E.H.Crane, Scoliosorus T.Moore, Vittaria Sm.]
Aspleniaceae Newman = eupolypods II14 (approx. 22/approx. 2780)
subfamily Cystopteridoideae Ching & Z.R.Wang
	  (Acystopteris Nakai, Cystoathyrium Ching, Cystopteris Bernh., Gymnocarpium Newman)
subfamily Rhachidosoroideae M.L.Wang & Y.T.Hsieh
	  (Rachidosorus Ching)
subfamily Diplaziopsidoideae Christenh.15
	  (Diplaziopsis C.Chr., Homalosorus Small)
subfamily Asplenioideae Link
	  [Asplenium L. (approx. 700), Hemidictyum C.Presl16, Hymenasplenium Hayata]
subfamily Thelypteridoideae C.F.Reed17
	  [Macrothelypteris (H.Ito) Ching, Phegopteris (C.Presl) Fe´e, Thelypteris Schmid. (approx. 1100)]
subfamily Woodsioideae Schmakov
	  (Woodsia R.Br.)
subfamily Athyrioideae B.K.Nayar
	  [Athyrium Roth (approx. 200), Cornopteris Nakai, Deparia Hook. & Grev., 			
		  Diplazium Sw. (approx. 350)]
subfamily Blechnoideae Hook.
	  [Blechnum L. (approx. 250), Onoclea L.18, Stenochlaena J.Sm., Woodwardia Sm.]19
Polypodiaceae J.Presl & C.Presl = eupolypods I20 (approx. 76/approx. 4070)
subfamily Didymochlaenoideae Christenh.21
	  (Didymochlaena Desv.)
subfamily Hypodematioideae Christenh.22
	  (Hypodematium Kunze, Leucostegia C.Presl)
subfamily Dryopteridoideae Link 23
	  [Adenoderris J.Sm., Arachniodes Blume (approx. 110), Arthrobotrya J.Sm., Bolbitis Schott,
Coveniella Tindale, Ctenitis (C.Chr.) C.Chr, Cyclodium C.Presl, Cyrtomidictyum Ching,
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I• Отдел Плаунови
Lycopodiophyta

В съвременната флора на Земята участвуват
едва 1000 -1200 вида плаунови растения. Мнозинството от тях са разпространени в екваториалния пояс и в субтропичните области, докато в поясите с умерен и студен климат се
срещат само малък брой техни представители. В нашата страна могат да се видят 8 вида
плаунови растения. Но и в цяла Европа те не са повече от 25 вида. Плауновите са едни от
най-древните висши растения, които сега населяват Земята. Те са преживели своя разцвет
преди повече от 280 милиона години. Най-ранните останки от плаунови са известни от силур
до среден девон. Разцвет преживяват през карбон, а през перм остават само отделни дървовидни представители, които извисявали дебелите си колоновидни стволове до 30 и повече
метра височина. До наши дни обаче са доживели потомци само на тревистите им представители, които растели в изобилие из тогавашните обширни гори от дървовидните плауни.
При други плауни обаче двата вида листа се различават и тогава спорофилите са
събрани само по връхните части на клонките, като образуват различно дълги (понякога
до 40 см) спороносни класчета - стробили.
Те могат да бъдат приседнали или с дръжки, изправени или увиснали, единични или
двойни. Размножителният цикъл е свързан с
хетероморфна смяна на поколенията, при
която, както и при всички папрати, доминира
спорофитът. Плауните са изоспорови и хетероспорови растения. Спорангиите се развиват поединично върху спорофилите. Хетероспоровите представители имат до голяма
степен редуциран гаметофит. Както женските така и мъжките протали остават напълно
или почти напълно включени в спората.

Selaginella lepidophylla /възкръстващото растение/
резултат само няколко часа след поставене в съд с вода
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Всички съвременни плаунови са многогодишни вечнозелени тревисти растения
с твърде своеобразен външен вид. По-често наподобяват мъхове, отколкото някое от
останалите висши растения. Те са с тънки,
равно или неравно вилужно разклонени и
растящи в най-различно положение, стъбла - изправени, полягащи, възходящи, висящи, стелещи се, пълзящи или катерещи се.
Високи са (при растящите изправени и при
висящите епифитни видове) от няколко сантиметра до 1,5 м или дълги (при стелещите
се, пълзящите и катерещите се видове) до
десетина метра и повече. Всички видове са
с дихотомно разклонени стъбла. Корените
са само добавни, излизат от стъблото или
от специални образувания. Листата са спирално подредени, с 1-2 проводящи снопчета. Почти всички са дребнолистни. Листата им рядко надвишават 3,5 см дължина.
Обикновено се измерват в милиметри. Те
са винаги цели, ненаделени, шиловидни до
ланцетни или закръглени. Най-често листата
са последователно гъсто разположени или
подредени в четири реда само върху горната страна на стъблото на пълзящите видове.
Спорите са групирани в спорангии (виждат
се с просто око), които са разположени в пазвите на специализирани листа - спорофили. Останалите листа,
по които не се развиват спорангии, се
наричат вегетативни листа или трофофили.
Самите спорофили по форма, големина и
цвят при едни от плауновите растения приличат на вегетативните листа и тогава са примесени с тях, като образуват по дължината
на клоните им отделни спороносни зони.
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Разредът включва около 400 вечнозелени
тревисти вида, без вторично удебеляване.
Всички те са обединени в единственото
семейство Lycopodiaceae.
Разпространение: преовлажнени
места, места с бедни почви; скали, както и
места с голяма надморска височина.
Наименнование: идва от гръцки: λύκος
- вълк и πόδια - крака.
Обща характеристика: Многогодишни
растения с пълзящи или приповдигнати стъбла. Стъблото е вилужно разклонено, почти
моноподиално, тъй като едно от разклоненията е с връхно доминиране. То има група
инициални клетки на върха. Стъблото има диференциран централен цилиндър и кора.
Кората има 2 слоя - зона на механична тъкан
с дебелостенни клетки и повърхностен епидермален слой. Освен механичния пръстен
под еднослойния епидермис има още един
- непосредствено до централния цилиндър.

Lycopodium clavatum – напречен пререз на
стъбло с централен цилиндър (1): а – ксилем; б – флоем; в – епидермис; г – механичен пръстен; и кора (2): д – листна следа;
е – механичен пръстен; ж - епидермис.

Между двата слоя механична тъкан
има удължени тънкостенни клетки. В централния цилиндър има оформена плектостела.
Ксилемът образува в средата на централния цилиндър лентовидни участъци, свързани един с друг. Съставен е от стъпалчесто
удебелени трахеиди и дървесен паренхим.
Флоемът заобикаля ксилема като заема и
пространствата между отделните ксилемни
участъци. Образуван е от ликов паренхим и
решетести цеви, които се наблюдават при
надлъжни прерези. Централният цилиндър
е отделен от кората с еднослоен ендодермис. Листата са шиловидни или люсповидни,
разположени спирално, срещуположно или
прешленовидно. Те са без жилки или само
с централна жилка. Мезофилът е недиференциран. Корените са дихотомно разклонени.
Спороносните класчета със зрелите спори са сламеножълти. Разположени
са на върха на стъблото, обикновено по
едно на всяко дихотомично разклонение.
Спорофилите са гъсто, спирално разположени, с широка основа и заострен връх.
Спорангиите имат бъбрековидна форма.
Заловени са за спорофила чрез къса дръжка
и са разположени по един напречно на него.
Разпукват се успоредно на дългата си ос.
Спорангият е с 2-3 слойна обвивка от клетки
с удебелени стени. Спорите са тетраедрични,
еднакви (изоспорови растения). Преди да
прорастнат спорите абсорбират вода. При
някои видове това прорастване (покълване)
става незабавно, докато при други отнема
6-7 години. Първоначално клетката на спората се дели асиметрично на една малка
ризоидална клетка и една голяма клетка над
нея. После голямата клетка се разделя на две
нови, като долната наречена базална не се
дели повече, а горната се разделя на две
връхни растежни клетки. На този етап развитието спира до момента, в който базалната
клетка не бъде заразена с гъбни хифи на
Phycomycetes. Поради тази причина отглеждането на плауни от спори в домашни условия е почти невъзможно. Плауните от разред
Lycopodiales могат да бъдат разделени на три
групи според типа протали, който развиват.

жизнен цикъл разред Lycopodiales

При първия тип проталите са грудковидни, месести сапрофити и обитават почвения
слой под повърхността. Прорастването на
спорите става след една или няколко години.
Самите протали са големи - до 2см, и много
дълголетни - достигат полова зрялост след
15 години, а живеят около 20 години. Те носят
голям брой полови органи, подредени като
корона по нагънатата горна част на протала. Наблюдава се тъканна диференциация
между клетките на протала. Оформят се ризоиди, чрез които проталът приема вода от
почвата. Към тази група спадат L. clavatum и
L. complanatum.
Вторият тип е представен предимно в
тропиците. Спорите прорастват веднага след
като се разпръстнат. Проталите завършват
развитието си в рамките на една година. Те са
малки, зелени, надземни, с малка базова част
заровена в субстрата. От заровената част се
развиват малки безцветни ризоиди. Те съдържат винаги и ендофити-гъбички. Така гаметофитите се явяват едновременно автотрофни
и сапрофитни. Върхът на надземните части е
с форма на корона и носи половите органи.

Lycopodiales

Третият тип също е представен предимно в тропиците при епифитните плауни.
Спорите прорастват веднага след като бъдат разпръстнати и гаметофитите завършват развитието си в рамките на сезона.
Проталите са изцяло надземни. Те са сапрофитни. От централната част във всички
посоки израстват тънки цилиндрични безцветни разклонения, носещи на върха си
половите органи. Между тях има множество влакнести израстъци - парафизиси.
Срещат се и междинни на основните
типове гаметофити. Общото за всички е, че
половите органи - архегонии (женски) и антеридии (мъжки) се развиват едновременно на
един и същ протал. Мъжките полови клетки са
с по два флагелума. За оплождането е необходима вода, като мъжките полови клетки „плуват„ с помощта на флагелумите в тънкия воден филм по повърхността на гаметофита.
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Huperzia phlegmaria

3.
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основни типове протали на разред Lycopodiales
тип 1: Lycopodium clavatum
тип 2: Lycopodium cernuum
тип 3: Lycopodium phlegmaria

Huperzia mooreana,
Brasil

Huperzia salvinioides
Sarawak, Borneo

Lycopodiales
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Phlegmariurus Sundue
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Huperzia carinata

20 January 2021/ 18:41:18

Lycopodium volubile

Phlegmariurus brevifolius

Lycopodiales

Huperzia carinata

Isoetes novogranadensis
Lycopodium phlegmaria

Phlegmariurus brevifolius

Lycopodium volubile

Lycopodiales
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Lycopodium deuterodensum
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Huperzia goebellii

Huperzia crassa

Lycopodium
salvinioides
Lycopodium cernuum
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Lycopodium gnidioides

Lycopodiales

17
complanatum
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I.1.1. Diphasiastrum

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
= Lycopodium complanatum /L./

(сплеснат дифазиаструм)
northern running-pine, ground cedar
flat-stemmed clubmoss

От латински “complanatum” – подравнен, изравнен.

Lycopodiales

много рядък
недостатъчно данни
сухи до умереновлажни
иглолистни и смесени гори
горски поляни и пасища
Я

Ф

М

А

М

Ю

Ю

А

С

О

Н

Д

пълзящи,неразклонени
ризоми:
100-150см
дължина:
да
презимуващи:
2n=46
хромозомен набор:

Образува хибриди с други видове от род
Diphasiastrum. Сред европейските хибриди е
D. × issleri = D. alpinum × D. complanatum, който
все още не е намиран в България, макар двата
родителски вида да са част от нашата флора.
Местообитания и популации. Вид, срещащ се в различни местообитания, с широк спектър от екологични условия. Разпространен в умерените и студените зони
на Северното полукълбо. В по-голямата част
от ареала показва определено предпочитание към полусенчести сухи до умерено
влажни местообитания в иглолистни или
смесени гори, но расте и по открити горски поляни и пасища. Ксерофит, мезофит.
За България е съобщаван единствено в смърчово-бялоборови гори, нарядко по влажни силикатни скали, в Родопите
(с. Сърница, Доспатско); 1400 m н. в. Видът
не е потвърждаван от 1934 г. Находището у нас е едно от най-южните в Европа.

Diphasiastrum complanatum
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Diphasiastrum complanatum

Многогодишно тревисто вечнозелено
растение. Главното стъбло е пълзящо по повърхността на субстрата или плитко заровено в опадалата шума, дълго до 1–1,5м, тънко
(1,1-2,2мм) с цилиндрично сечение. Листата
по него са линейни до издължено ланцетни,
заострени на върха. Плътно прилепнали към
стъблото, листата са разположени спираловидно. Годишното нарастване е много ясно
забележимо, поради наличието на характерни прищипвания. Стъблото има рехави
разклонения, които завършват с изправени
клончета. Те са високи 10–30(40)см, силно
сплескани, широки около 2-3мм, зелени до
жълтеникавозелени, дихотомно наделени,
разклонени до 5 пъти. Листата по разклоненията са в 4 реда, разположени на кръст, като
се различават по форма и големина. Латералните (страничните) са ланцетни, почти
два пъти по-големи от гръбокоремните (тези
по плоската страна на клонките), които са
издължени и тесни. От долната страна челните листчета са триъгълни (делтовидни) слабо
развити и много по-къси от тези по горната
страна. Също така тези отгоре са по-ярко
зелени и леко лъскави, а от долната страна
са по-бледи. Клонките не са съвсем вертикални както например при алпийския плаун.
На всяко изправено стъбло има по 1-2, дълги
до 12 см, цилиндрични дръжки на спороносните класчета, които се раздвояват последователно няколко пъти. По дръжките има само
отделни дребни, разположени спираловидно листенца. Самите спороносни класчета
също са цилиндрични, по 2–4 на една дръжка,
рядко единични. Спорофилите са делтовидни
до сърцевидни, силно заострени на върха,
дълги колкото широки.
Сплесканият дифазиаструм се размножава вегетативно чрез издънки от наземното стъбло или полово чрез спори.

арх. К. Лаковски
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alpinum

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
= Lycopodium alpinum
= Diphasiastrum complanatum subsp. alpinum

(алпийски дифазиаструм)
alpine clubmoss

Многогодишно тревисто вечнозелено
растение. Главното стъбло е пълзящо плитко
заровено и по-рядко излизащо по повърхността на субстрата. Хоризонталнитe пълзящи стъбла сa с дължина до 1м. Ширината на
стъблата е 1,1-2,2мм. Листата по тях са лопатовидни до копиевидни (spatulate to lanceolate),
заоблени на върха (truncated), разположени
плътно до стъблото. Изправените клонки са
високи 6-14см, разклонени 3- 5 пъти и образуват характерни гъсти снопчета. Листата по
тях са малко по-едри и по-заострени от тези
по пълзящото стебло, на цвят са синьо-зелени.
Разклоненията са с квадратно сечение ясно
видимо в горния им край, широки 1,8-4,0мм.

Листата по тях са в 4 кръстосани реда като
съседните редове се застъпват. Страничните листчета са копиевидни (lanceolate) със
завити нагоре ръбове. По-старите разклонения и особено главното пълзящито стъбло са гръбно-коремно сплескани. Горната
повърхност е изпъкнала (конвексна), зелена,
понякога леко лъскава; долната е вдлъбната
(конкавна) и често покрита с восъчен налеп.
Листчетата по долната повърхност са дребни
като имат характерна лопатовидна форма.
Клонките са вертикални за разлика от тези на
D. complanatum. Спороносните класчета са
приседнали, започват директно от върха на
нормални разклонения като липсват дръжки.
Спороносните класчета са цилиндрични, със
съвсем малко по-голям диаметър от клончето, което ги носи. Дълги от 1см до 5см, по
2–3(4) на едно разклонение, рядко единични.

Спороносните класчета са малко по-високи от стерилните изправени разклонения.
Спорофилите са делтовидни до почти сърцевидни, постепенно заострени към върха,
1,5 пъти по-дълги отколкото широки. Отначало
са зелени и плътно прилепени, а когато спорите узряват спорофилите избледняват и се
разтварят. Вегетативното размножаване е
по-често от половото.

арх. К. Лаковски

I.1.2. Diphasiastrum

Растението вирее на влажни, но добре
дренирани, бедни почви. Мезофит. Среща
се в цялото северно полукъбо по планински
поляни и скали до 1250м. н.в. У нас в Рила, Пирин (над ж.Вихрен), Средна Стара планина
и Витоша (под вр. Селимица).

рядък
добре дренирани планински ливади
бедни почви върху скалиста основа
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пълзящи,неразклонени
ризоми:
100см
дължина:
да
презимуващи:
2n=48
хромозомен набор:
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Lycopodiales
Diphasiastrum alpinum

Дръжките са с дължина 3,5-12см като на върха
често се разклоняват на 2 до 5 отделни дръжчици (най-често две) с дължина 0,5-0,8см.
Дръжката има малки прилепнали жълтеникави листенца. Спороносните класчета са
дълги 15-50мм и имат диаметър 3-6мм, на
цвят жълто-зелени. Спорофилите (спороносните листчета) са делтовидни до почти сърцевидни. Те са рязко заострени, като върха
преминава в тънка нишка. Спорофилите са
с ципест, назъбен ръб.
Светлият цвят на класчетата, групането
им по двойки на една дълга дръжка, както и
липсата на прищипвания на клончетата от
годишното нарастване отличават този плаун
от другите местни видове.
Размножава се предимно вегетативно.
Дългите разклонени стъбла се разпростират
между околната тревиста растителност. Растението е много чувствително към пожарите
и те наред със превръщането на ливадите
в пасища и обработваема земя са една от
причините за изчезване на вида от много местообитания.

clavatum

Lycopodium clavatum (L.)

(бухалковиден плаун)
stag‘s-horn clubmoss
running clubmoss
От лат. ‚clavatum‚- с нокти.
Многогодишно тревисто вечнозелено
растение. Главното стъбло е пълзящо по повърхността на субстрата като достига дължина до 1м, а често и повече. За достигане на
такава дължина обаче са необходими 20-30
години (от тях 10-12 години е само периодът от
падането на спорите до развитието на надземно стъбло). По протежение на стъблото
на чести интервали се появяват ризоиди, плитко вкоренени в субстрата, които позволяват
неограниченото нарастване в дължина. От
единия край стъблото нараства, а от другия
постепенно умира.

рядък
планиснки терени, храсталаци, смесени
и иглолистни гори
влажни добре дренирани почви
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пълзящи, разклонени
ризоми:
до над 100см
дължина:
да
презимуващи:
2n=68
хромозомен набор:

Това е най-широко разпространеният
вид от семейството. Расте на сравнително
влажни, но добре дренирани, бедни почви.
Среща се само на кисел субстрат върху гранит, гнайс, шисти, базалт и др. Издържа на
засушаване. Мезофит, ксенофит. Обитава
смесени и иглолистни гори, долини на реки.
Понякога расте сред мъхове и храсти. Чрез
спорите успява да заеме нови местообитания, особено по банкетите на пътища и в
изоставени кариери. Сенколюбиво растение.
Често образува големи петна. Подвидове на
Lycopodium clavatum се срещат освен в Европа (навсякъде без степите и част от Средиземноморието), Британските о-ви и Северна
Америка, в Мексико и централна Америка,
Карибите, Аржентина, планините на тропическа Африка, Южна Африка, Япония, северен
Китай и Сибир.
У нас расте по тревисти и каменисти
места из хвойнови храсти и смърчови гори
между 1600-2200 м надморска височина. Среща се ограничено в Западна и Средна Стара
планина, Витоша, Рила и Западните Родопи.

Пълзящото стъбло е бледо жълто-зелено,
гъсто покрито със спирално разположени линейно-ланцетни, осилесто заострени листа,
дълги 5-7мм. На чести интервали (2-8см) израстват изправени клонки. Те са с диаметър
0,6-1,2см, представляват едно доминиращо
клонче с 3-6 разклонения, основно в долната му половина. Разклоненията отначало са
изправени, но с издължаването си полягат и
само върхът им остава вертикален. Има малко странични разклонения на стеблото, които
приличат на изправените. От далеч растението бегло напомня на групичка млади издънки
на иглолистно дърво, макар в действителност
да няма нищо общо с иглолистните. Листата по тях са разперени, често по-едри във
връхната 1/3 на клонката. На цвят са зелени,
имат линеарна форма и са целокрайни. Размерите им са 3-5 х 0,4-0,8мм като върхът им
е заострен и завършва с тънко нишковидно
бледо влакно с дължина 2,5-4мм, което при
по-старите листа понякога пада. На дръжки
започващи от върха на странични разклонения израстват спороносните класчета.
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I.1.4. Huperzia

selago

Huperzia selago (L.) Bernh.
= Lycopodium selago

(иглолистен плаун)
fir clubmoss

От Johann Peter Huperz (1771-1816), немски учен физик и любител ботаник, известен
с труда си за размножаването на папратите,
+ лат. – „selago“ – sabin-tree (казашка хвойна).
Многогодишно тревисто вечнозелено растение. Липсва пълзящо стъбло
за разлика от други родове в семейство
Lycopodiaceae. Клончетата са къси и възходящи, разклонени дихотомно. Разклоненията
са равни по дължина, изправени и оформят гъста туфа. По тази причина растението
прилича на малко храстче високо 8-25 см
с гъсто облистени клончета. Незабележимо прищипване дължащо се на годишните
нараствания (по-видимо е при растенията
разположени на сянка). Младите клончета
са изправени, а в последствие леко полягат.

Няма диференциация във формата на
листата. Те са копиевидни (lanceolate), дълги 3,5-5мм. Връхчето на листа е заострено,
но без да е нишковидно. Листата са корави, разположени равномерно спирално
около стъблото. Ръбът на листото е почти
целокраен (назъбването е много ситно и
незабележимо с невъоръжено око). И по
двете повърности на листа има устица, като
по многобройни са те по горната страна.

Листата са нарастващи към върха на клончето и зелени на цвят (на сянка) и прилепнали към клончето, нарастващи към върха и
жълто-зелени (на слънце). Не се наблюдава
диференциация на спороносни класчета.
Спорангиите са бъбрековидни, разположени направо в пазвите на средните стъблени
листа, които са нормални, немодифицирни.
Младите спорангии са зелени, а по-късно
избледняват. Освен чрез спори иглолистният плаун се размножава и вегетативно. На
върха на всеки годишен израстък се развива венче от сърцевидни геми (многоклетъчни
образувания наподобяващи листчета даващи началото на развитието на гаметофит).
При валеж гемите се откъсват и попадайки
върху почвата дават началото на ново растение. Размерът на гемите е 4-5 X 3-4.5мм.
Наблюдават се многобройни вариации при всички части на растението, по тази
причина част от учените разграничават цели
три подвида - H. selago subsp. selago, H. selago
subsp. appressa (таксон, който не всички приемат) и H. selago subsp. arctica, а част от таксономите дори издигат тези подвидове в ранг на
видове. Наред с това в Северна Америка са
познати и няколко хибрида с други видове от
род Huperzia.
От различните популации има данни
за диплоиден, тетраплоиден, хексаплоиден и
октоплоиден хромозомен набор и то с раз-

личен брой хромозоми. Като най-вероятен
се приема 2n=272, но не е ясно дали това е
тетраплоид или октоплоид. Всичко това води
до липса на окончателно решение на тексономичните въпроси в рамките на рода.
У нас се среща по скални и каменливи
места и между скални блокове във високопланинския пояс на Средна и Западна Стара
планина, Витоша, Пирин, Рила и Славянка,
между 1500 и 2800 м н. в.
Глобално има голям ареал обхващащ
северната част на САЩ, Канада, Аляска,
цяла Европа, Британските острови, северните
и централни части на Азия, Япония, Тасмания,
Бразилия. Въпреки това е сравнително рядко
срещано растение. Расте в иглолистни гори,
брегове на езера, мочурища и блата, в тундрата, по-рядко по кисели вулканични скали
и спорадично по варовикови скали. Видът е
толерантен към влажност и студове, но е силно чувствителен към изпасване и пожари в
местообитанията.
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31

обикновен вид с фрагментирани популации
планиснки терени, между скални блокове
върху бедни почви
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къси или липсващи
15-25см
да
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inundata

Lycopodiella inundata /L./ Holub
= Lycopodium inundatum

(блатен плаун)
marsh clubmoss

От латински умалителната форма на
„lycopodium“ + “innundata” – наводнен, заблатен.
Многогодишно тревисто вечнозелено
растение. Вегетативното стъбло е пълзящо,
късо, вкореняващо се на интервали, понякога
разклонено. Всяка година образува на края
си само една, рядко повече издънки, с дължина 2-10мм завършваща със спороносно
класче високо 3-8см. Класчето е приседнало,
без обособена дръжка. През зимата голяма
част от старите разклонения загиват. Но при
частичното им изсъхване, късите оцелели зелени връхчета дават начало на нови растения.
Това го отличава от всички други наши плауни.

Листата са линейно-шиловидни, целокрайни, дълги 5-8мм, по пълзящите стъбла извити нагоре, а по спороносните
разперени на всички страни. Листата
завършват с мек силно заострен връх.

рядък вид с малобройни популации

Спороносното класче е единично,
връхно, без дръжка, дълго 1–3cм с цилиндрична форма и радиална симетрия. Класчето е
слабодиеренцирано. Основата му е по-тънка
с плътно прилепнали листенца, но нагоре
се разширява и съвсем слабо се отличава
от осаналата част на растението. Отначало
класчето е зелено, но при узряване на спорите придобива сламено жълт цвят и в края
на есента бързо иизсъхва. Спорофилите са
яйцевидно-ланцетни с дължина 3-5мм, уширени в основата, с назъбени нарядко ръбове. Спорангиите са единични, в пазвите на
спорофилите. Растението се размножава
и вегетативно.
Растението изисква постоянна влага.
Расте по оголени места в сфагнови торфища в пояса на иглолистните гори, в мочурища
и блата, по брегове на езера, сред иглолистни храсталаци до 2000м н.в.. Слабоконкурентен вид. Често расте на бедни почви залети с
вода през голяма част от годината. Понякога
стъблата са частично заровени в субстрата. Олиготроф, мезотроф. Блатният плаун е
разпространен в умерените зони на цялото
северно полукълбо – Европа (без Средиземноморието), Азорски острови, Азия (Западен
Сибир, ра ез.Байкал, Япония), Северна Америка (Канада и северните части на САЩ).
В България са известни няколко находища, но в част от тях видът вероятно е изчезнал. В последните години са потвърдени само
три от находищата – Милевска планина - със
сравнително стабилна популация, Смолянски
езера, където са установени многобройни
индивиди с мозаечно пространствено разпределение и Чаирски езера, с малочислена
популация на площ около 2м 2. Защитен вид.

арх. К. Лаковски

I.1.5. Lycopodiella

мочурливи терени, заливани през зимата
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ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:
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къси пълзящи
3-8см
частично
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Lycopodiales
Lycopodiella inundata

В разреда се включват около 700 предимно тревисти вида. Приличат на едри мъхове, но за разлика от тях са силно издължени и притежават едно или няколко изправени спороносни класчета, които
са облистени имат цилиндрична форма. Някои тропически видове селагинели са епифити и достигат дължина до 7м. По външен вид тревистите видове напомнят род Lycopodium. Разпространени са
основно в тропическите гори, приспособени към по-влажни местообитания. Пример за един
от малкото сухоустойчиви видове е S. lepidophylla.
У нас се срещат единствено два вида - Selaginella helvetica и Selaginella selaginoides.

Selaginella жизнен цикъл
1 - Възрастно растение (Sporophyte plant); 2 – Спороносни класче (Strobilus);
3,9 – Спорофил (Sporophyll) ; 4,8 – Спорангиум(Sporangium); 5 – Микроспори (Microspores);
6 – Мъжки гаметофит (Male gametophyte); 7 – Сперма (Sperm); 10 – Макроспори (Megaspores);
11 – Женски гаметофит (Female gametophyte); 12 – Архегоний (Archegonium);
13 – Яйцеклетка (Egg); 14 – Зигота (Zygote); 15 – Младо растение (Young porophyte);

Името произлиза от умалителната форма на лат. дума „selago“ (род. падеж - selaginis)
– подобен на sabin-tree (казашка хвойна).
Болшинството селагинели имат
сплеснано, пълзящо стъбло, по-рядко са с
радиално симетрично, изправено или катерливо, стъбло. Стъблото почти винаги е
дихотомно разклонено, без вторично удебеляване. Растението има дълги дихотомично
разклонени ризоми, които понякога не излизат от стъблото, а от израстъци, наречени ризофори (кореноносци). Ризофорите
са удължени, без цвят и без листа. Стъблото
има в средата стела, обградена от въздушна
празнина и кора, завършваща с еднослоен
епидермис. Липсват устица и власинки по
повърхността. Под епидермиса няколкото
слоя удебелени клетки постепенно преминават в тънкостенни клетки с хлоропласти.
Проводящото снопче е от няколко типа - от
централна протостела до сифоностела. Понякога в рамките на един вид или дори на
едно растение има различни типове проводящи снопчета. Листата са прости, дребни,
люсповидни, спирално разположени, почесто в четири редици, с една централна неразклонена жилка (както е при S. helvetica,
при която има има две редици от по-малки
листа и две редици от големи долни листа).
Спороносните класчета са четиристенни или цилиндрични. Всяко класче е образувано от 4 реда спорофили, разположени върху оста и залавящи се за нея с доста
дебела дръжка. Характерни са наличието
на хетероспоровост и значително редуцирани протали (развиват се отделни мъжки и
женски гаметофити). Макро- и микроспорангиите се развиват в едни и същи класчета. На горната страна на всеки спорофил
има един овален спорангиум с къса, дебела
дръжка. Микроспорангиите са са обагрени
керемиденочервено, разположени в
горната част на класчетата, а макроспорангиите са жълти, в долната част на класчето. В
макроспорангиите обикновено само една от
спорогенозните клетки е активна. Тя се дели
на четири. От четирите клетки само една или
две клетки са функционални и се превръщат в макроспори с РНК и без скорбяла. В
спорогенозната тъкан на макроспорангия
останалите неделящи се клетки развиват
едри вакуоли, в които натрупват скорбяла.

Selaginellales

Selaginella – напречен пререз на стъбло
В микроспорангиите около 80-90% от
клетките на спорогенозната тъкан предприемат делене и образуват дребни тетраедрични микроспори. Първоначално микроспората се дели асиметрично на една малка
протална (вегетативна) клетка и една голяма
антеридална клетка над нея. Вегетативната
клетка не се дели повече, докато антеридалната се дели неколкократно докато гаметофита се сдобие с общо 13 клетки, от които 4 андрогенни. В този момент започналия
развитието си гаметофит се освобождава
от спорангия. В последствие андрогенните
клетки продължават да се делят неколкократно и дават началото на 128 или 256 мъжки
полови клетки с по два флагелума. Това са
най малките сперматозоиди в растителния
свят - 15-50 pm. Женските гаметофити също
започват развитието си още в спорангия. Понякога оплождането се случва още преди
женските протали да са попаднали върху
субстрата. За това е нужна вода. При S. rupestris дори развитието на младия спорофит
започва още върху родителското растение.
Като цяло разред Selaginella показва
доста усъвършенстван модел на спорово
размножаване, което по редица показатели се доближава до размножаването при
семенните растения.
Още през 1901г Goebel описва характерния начин за активно разпространение на мегаспорите при род Selaginella.
Механизмът на това явление е преоткрит и подробно описан от Page 1989г.
В него вземат участие както стените на спорангиите, така и прилежащите спорофили.
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Selaginella arbuscula

След узряване на спорите спорангият
се разпуква на кръст като горният и долният
дял са доста по-големи и извити. Страничните
дялове се отварят постепенно до ъгъл близък
до 150°. Едновременно с това спорофилът
се огъва до близо 90° за да освободи място
за изстрелване на спорите. При изсъхването
на обвивката на спорангия се променя вътреклетъчното налягане, в резултат на което
частите на спорангия внезапно се събират изтласквайки първо двете странични мегаспори
с голяма сила в противоположни посоки, а
след това изстрелва и останалите две спори
напред. Този механизъм изпраща спорите на
разстояние от 5 до 45см, понякога над 65см.

арх. К. Лаковски

Selaginella lepidophylla

Selaginella flabellata

механизъм на разпръскване на макроспорите

a,b - фронтален изглед
c,d - страничен изглед

Selaginella stipulata

Selaginellales
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Selaginella densa

Selaginella aff. willdenovii

Selaginella aff. willdenovii

Selaginella mosorongensis

Selaginella umbrosa

Selaginellales
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helvetica

Selaginella helvetica /L./ Spring
= Lycopodium helveticum

(швейцарски бронец)
swiss clubmoss, swiss moosfarn
Името произлиза от лат. “Helvetia” женска персонификация на Швейцария
(идва от галското племе хелвети).
Швейцарският бронец е многогодишно
вечнозелено нежно растение с тънки плоски
и плоско облистени пълзящи и многократно
вилужно разклонени стъбла, дълги от 4 до 10 см.
Листата му са светло-зелени или червеникави
(придават характерен червеникав цвят на
цялото растение) и са разположени в четири
реда по дължина - два странични и два на
горната страна. Всички листа лежат в една
равнина. Страничните са по-големи (дълги
са около 3 мм) и са пересто разположени
перпендикулярно на клонките. По форма
са продълговато яйцевидни и с възтъп
връх, едва забележимо назъбени по ръба.

Листата от гръбните два реда са около
два пъти по-малки и са разположени почти
успоредно на стъблото. Спорофилите на
швейцарския бронец са различни по форма
и големина от обикновените листа. Те са
събрани в единични или двойни, отначало
белезникави, а след узряването жълтеникави
ц или н д ри ч н и к лас чета. К лас чета та
(стробили), дълги до 3 см, се издигат над
пълзящите стъбла на добре развити, покрити
с дребни листа, дръжки с дължина 3-5см.
Самите спорангии се образуват в пазвите
на яйцевидните спорофили. Хетероспорово
растение. Спорангиите са два типа - мъжки
и женски. Женските се развиват в долната,
а мъжките във връхната част на стробилите.
Разпространен е в умерените части на
Евразия – Южна и централна континентална
Европа без Иберийския полуостров,
Централна и северна Азия, Япония. Поради
дребните си размери и приликата на
стъблата му с мъховете растението е трудно
забележимо.
Расте по слабо затревени, скалисти
и сенчести и сравнително влажни склонове,
покрай пътища и каменисти терени в цялата
страна до 2400м н.в.

арх. К. Лаковски

I.2.1. Selaginella

обикновен, локално изобилен
планиснки терени, гори, около камъни
влажни и сенчести места
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Selaginella selaginoides /L./ Schrank & Mart.
= Selaginella spinosa P.Beauv.
= Lycopodium selaginoides

(плауновиден бронец)
lesser clubmoss, low spikemoss

Името произлиза от лат. дума „selago“
(род. падеж - selaginis) – sabin-tree (казашка
хвойна) и наставката „-oides“- наподобяващ,
изглеждащ като.
Многогодишно тревисто вечнозелено
растение. Стъблото е много тънко, пълзящо,
разклоняващо се дихотомно. На места
е вкоренено, като тънките коренчета
не израстват деректно от стъблото, а
от характерни безлистни разклонения
наречени ризофори. На дължина пълзящото
стъбло достига до 15см. Освен стерилното
пълзящо стъбло растението развива ежегодно
изправени неразклонени фертилни стъбла
с височина 3-10см, които са видимо помощни. Изправените стъбла преминават в
прости неразклонени спороносни класчета.
Липсва сплескване на стъблата.

рядък, фрагментирани популации
планиснки терени, иглолистни гори
торфища, брегове на реки
влажни и сенчести места
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късопълзящи,разклонени
ризоми:
15см
дължина:
да
презимуващи:
2n=18
хромозомен набор:
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Понякога макроспорангиите освен в основата
на спороносното класче се наблюдават и във
връхните части. Макроспорите са по 4 в един
спорангиум. Микроспорангиите са зелени
на цвят, а мегаспорангиите -жълти. S. selaginoides притежава характерната способност
за активно разпръскване на макроспорите.
Чрез този механизъм макроспорите
могат да бъдат изстреляни на 5-45см от
спороносносното класче.
Има голям ареал, обхващащ цялото
северно полукълбо – северните части на
САЩ, Канада, почти цяла Европа, Британските
острови, Канарските острови, Исландия,
Гренландия, северните и централни части на
Азия, Япония. Расте най-често в планинските
райони сред мъховете в иглолистни гори,
брегове на потоци и езера, влажни скали и
ливади, торфища. Това е бавнорастящо и
нежно растение, което избягва конкуренцията
на буйната и гъста растителност. Предпочита
неутрални до алкални почви в границите
на 600-1000м н.в., но се среща и доста по
високо – над 3000м н.в. У нас се наблюдава
в Северен Пирин, Рила и Западните Родопи.

selaginoides

Листенцата са еднакви, прилепнали
към оста на стъблото до леко разперени,
подредени спирално. Тези по пълзящото
стъбло са по-дребни с около 1/3 от тези по
изправените стъбла. Формата на листа е
копиевидна с островърх до шилест зелен
завършек, а дължината е 3-4,5мм. На
долната повърхност има ясно изразен ръб
по централната ос. Ръбът на листото е
ресничесто назъбен със 0,1-0,2мм зъбчета.
(видими с лупа и дори с невъоръжено око).
Спороносните класчета обикновено са дълги
2-3см и израствет само по едно на края на
разклоненията на стъблото. Спорофилите
са слабо диференцирани, много подобни
на обикновените листчета, но по едри и с
по-назъбен ръб - копиевидни или триъгълни,
дълги 4,5-6мм. Също имат централен ръб
по долната повърхност. Самите спорангии
са бъбрековидни и се образуват в пазвите
на спорофилите. Хетероспорово растение.
Спорангиите са два типа - мъжки и женски.
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I.3. Разред Isoetlales
Многогодишни хетероспорови тревисти, подводни или обитаващи водна почва
растения. Съвременните представители на
разреда са реликти на живялата в миналото
фосилна група.
Названието идва от гръцките думи
“ίσος“(isos) - еднакъв, подобен + “ἔτος“(etos) година. Вероятно се дължи на това, че тези
растения са вечнозелени, бавно растящи
и нецъфтящи, така че остават почти
еднакво изглеждащи през цялата година.
Стъблото обикновено е късо и
грудковидно, достигащо голяма възраст. От
него излиза снопче дихотомично разклонени
корени. Листата са мечовидни с дължина до
около 20см (рядко до 1м). Имат неразклонена
главна жилка. Въздухоносните канали са 4 и
са разположени в розетка. Най-вътрешните
листа на розетката са стерилни, а всички
останали носят спорангии, разположени
във вдлъбнатина в основата им. Характерно
е наличието на езиче, разположено над
вдлъбнатината. То служи за приемане на
вода и хранителни вещества. Външните
спорофили носят макроспорангии със
закръглени тетраедрични макроспори.
По-младите вътрешни спорофили носят
микроспорангии с множество елипсовидни,
леко сплеснати от едната страна, микроспори.
Спорите се освобождават тогава, когато
стените на спорангия се разединят.

Мъжките протали са силно редуцирани.
Сперматозоидите са със спирална форма
и снопче от камшичета (флагелуми),
живеят много кратко след отделянето им
във водата. Женските протали понякога се
развиват още преди макроспората да е
напуснала спорангия. Върху един женски
протал обикновено има 5-6 архегония, но
може броят има да бъде и по-голям. Почти
винаги се опложда само една яйцеклетка,
а останалите архегонии атрофират.
Интересно е, че хлорофилсъдържащите тъкани на тези растения съставляват
по-малко от 10% от биомасата им. Повечето
представители на рода растат целогодишно
или през голяма част от годината под вода и
това води до невъзможност за снабдяване с
атмосферен CO2. Затова основната част от
въглеродният диоксид растенията усвояват от
субстрата посредством корените. Самият
механизъм на фотосинтеза при тях е особен
и много по-ефективен (CAM фотосинтеза).
Разредът съдържа само едно
семейство и два рода Isoetes и Stylites. В род
Stylites има само два вида, разпространени
в Южна Америка, но според много от
учените генетичните разлики между тях и
всички останали видове на семейството
не предполагат отделянето на тези таксони
в отделен род. Все още не е ясен общият
брой на видовете Isoetes. Предполага се, че
са над 200, но разграничаването на повечето
е изключително сложно.

При тях стандартните белези, които
се използват за полево определяне на
папратовидните не дават резултат. Формата,
размерите, цветът и текстурата на листата не
са меродавни, защото варират изключително
много в зависимост от условията на средата.
Мегаспорите са тези, които разграничават
сравнително сигурно видовете един от друг.

В много от случаите дори микроскопските
наблюдения, генетичните и цитологични
изследвания не могат да дадат достатъчно
ясен отговор на въпросите за родството
между видовете. В наши дни център на
видовото разнообразия в рода е Южна
Америка, където се срещат около 1/3 от
всички видове.
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Isoetes lacustris
разрез на листо

Isoetales

lacustris

Isoetes lacustris /L./
= Isoetes brochonii
= Isoetes macrospora

(езерен шилолист)
common quillwort, lake quillwort
От латински “lacustris” – езерен.
Многогодишно водно дънно тревисто
растение. Стъблото е късо, двуделно, удебелено, грудесто, 0,5–1,5(3) cm в диаметър.
Листата са твърди, изправени, спирално разположени, разперени или извити леко навън,
с влагалище в основата. Тъмнозелени нагоре, белезникави в основата си, дълги 4–10(15)
cm, дебели 1,5–3 mm, линейно-шиловидни,
заострени на върха. По дължина на листа
има четири въздушни камери. Сечението на
листа е овално, леко сплескано. В основата
листата са с широк ципест ръб, който рязко
се стеснява над спорангиума. Растението е
вечнозелено като нови листа се появяват два
пъти годишно - през пролетта и есента.

рядък, локално изобилен
високопланиснки езера
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ризоми:
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хромозомен набор:
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къси,неразклонени

5см
да

2n=110

Спорангиите се развиват в основата
на листата, която се разширява за целта до
6мм и оформя вдлъбнатина (ямичка) - легло
на спорангиума. Хетероспорово растение.
Макроспорангиите се развиват най-рано и
постепенно биват избутани към периферията на листната розетка. Затова най-вътрешните листа са вегетативни, микроспорангиите обикновено са в основата на средните
листа, а макроспорангиите - на външните
листа от листната розетка. Макроспорите са
достатъчно големи (0.50-0.70mm), за да бъдат
видими с просто око. На цвят са жълтокафяви
или сивобели. С напредване на възрастта
листата биват изтласкани към периферията
на листната розетка, докато накрая се откъснат. Това води до разкъсване на спорангиите
и разпръскване на спорите.
Расте върху песъчливо-тинести или каменисти дъна по периферията на високопланински езера, под сравнително тънък воден слой, но понякога се среща и на 4м дълбочина. Изисква олиготрофни и мезотрофни
води. Светлолюбиво растение. Популациите
са многобройни, относително добре развити, но са силно фрагментирани. На места
индивидите са с голяма плътност и добра
численост, образуват чисти съобщества, но
на малки площи. В периферните части на
някои от езерата растат на малочислени групи или единично заедно с други видове. При
бегъл поглед растението може да бъде объркано с някои семенни растения, които обитават дъното или брега на планинските езера.

Isoetes lacustris
Isoetes lacustris хибридизира с някои от

свероамериканските видове от род Isoetes:

макроспори
•• I. echinospora [ = I. x hickeyi W. C. Taylor &
Luebke];
•• I. engelmannii; I. riparia [ = I. x jeffreyi D. M.
Britton & Brunton];
•• I. tuckermanii [ = I. x harveyi A. A. Eaton]

В България се среща само в езерата
на Северен Пирин над 1900 m н. в. Защитен
вид. Има обширен ареал в умерените и студените зони на Северното полукълбо - Европа
(основно в северните райони, докато на юг
е много разпръснато предимно в планинските области), Северна Америка (източните
части на Канада и североизточните части на
САЩ), Южна Гренландия. В миналото североамериканските популации са отделяни като
самостоятелен вид - Isoetes macrospora. Това
е един от малкото видове от разреда, които
се отглеждат като декоративни растения - използва се за озеленяване на аквариуми.
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Практическото значение на плауновите растения е скромно. Те са едни от найдревните висши растения, които живеят на Земята. Техният разцвет е отминал преди
повече от 280 милиона години, още през каменовъгления период. Тогава много от тях били
величествени дървета, които извисявали дебели повече от един метър колоновидни стволове на 30 метра височина. До наши дни обаче са доживели потомци само на тревистите
им представители, които растели в изобилие из тогавашните обширни гори, образувани
от дървесните им събратя.
В миналото спорите на някои видове плауни се използували нашироко в пиротехниката за производството на взривни смеси, както и за създаване на светлинни ефекти при
“избухване на пожари” на театралните сцени. Бухалковидният и иглолистният плаун служели като слабително средство или за предизвикване на повръщане, А пушекът от тези
растения се издухвал към очите на болните за лечение на всевъзможни очни заболявания.
В началото на XXв. те намират приложение в металургията за посипване на
формите, в които се изливат фини детайли, а също в медицината против слепване на
таблетките при съхранение. В народната медицина редица видове от сем.Lycopodiaceae
се използват като лечебно средство. Може да се приема вътрешно като отвара от
спори или настройка от надземната част. Във втория случай се приема по-голяма доза.
Спорите могат да се използват външно като пудра в чист вид или смесени с нишесте.
Спорите са идеални като заместител на бебешка пудра. Също така помагат при екземи
и рани от изгаряне, измръзване и др. Отварата служи за промивки при различни кожни
заболявания - псориазис, циреи, екземи, или за вани при мускулни спазми. Вътрешния
прием се обуславя от противовъзпалителните, болкоуспокояващи и диуретични свойства на растението. В спорите се съдържат до 50% етерични масла, захари, алкалоиди,
аминокиселини и микроелементи. Непрецедената отвара се използва при заболявания на
пикочния мехур и бъбреците, колики, ревматизъм, главоболие, заболявания на дихателните пътища. Проблемът с широкото използване на спори от плаунови растения е това,
че много изследвания сочат, че спорите са алерген.
Едно от най-популярните приложения на плауните е в народната медицина като
срещу алкохолизъм. Приготвя се отвара от 2 супени лъжици от растението и 200мл вода,
която се оставя да ври 15мин. Приема се половин чаша от отварата. а след 5-10мин първо
се помирисват, а после се изпиват глътка-две
алкохол. След десетина минути, а понякога и
чак след 1-1,5ч, се появяват изключително неприятни симптоми като потене, засилено слюнкоотделяне, понижено кръвно налягане, гадене
и повръщане, по-рядко се стига и до припадък.
След 2-3 приема на такава отвара реакцията
придобива форма на условен рефлекс при всеки
прием на алкохол. При рецидив процедурата се
повтаря след около година. Подобен е ефектът
и при тютюнопушене.
Викингите са ги използували и като багрещи растения. С тях боядисват вълна в зелени,
жълти и сини цветове, но по-често, поради високото съдържание на алуминий, служели като
фиксатор на цвета, получен с други растителни
багрила.
Selaginella lepidophylla е позната като
Розата на Йерихон (Rose of Jericho) или Възкръсващото растение. Тя има способността
дори напълно изсушена когато се полее с вода
да се връща към живот.
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Редица фармацевтични компании предлагат хомеопатични лекарства или хранителни
добавки базирани на екстракт от различни плауни (Lycopodium clavatum, Huperzia serrata
и др.) Предписват се при стомашно-чревни проблеми, неврологични проблеми, псориазис и
себорея и редица др. Действието им е недоказано. За препаратите съдържащи Huperzin A
се предполага, че стимулират мозъчната дейност и дори се препоръчват при Алцхаймер,
но това не е потвърдено с подробни и безспорни медицински тестове.
Макар и по-рядко плауните се използват като декоративни растения - градински или
саксийни. Това важи най-вече за представителите на семейство Selaginellaceae. Selaginella
lepidophylla е интересно растение от пустинята Chihuahuan на границата между САЩ и
Мексико. Наричано още false rose of Jericho, rose of Jericho, resurrection plant, resurrection
moss, dinosaur plant, siempre viva, stone flower. Името си дължи на способността да
преживява продължителни засушавания, а после при незначителни количества влага да
възвръща зеления си цвят и да разгъва сухите си листа, сякаш мъртвото растение оживява. Интересното явление е забелязано още от първите испанските мисионери, които
стъпват по тези земи. В наши дни сухи растения се продават като атракция на туристите. Поставени в съд с малко вода, те „възкръсват“ само за няколко часа.
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Отдел Папратовидни /Pteridophyta/ са висши
кормусни растения, които се отличават от
по-примитивните плауновидни по наличието на истински листа, а от по-развитите
семенни растения - по отсъствието на семена. Спорите са събрани на групи по листата.
Половото размножаване е зависимо от водата. За пръв път в растителния свят при
папратовите се обособява корен. Приспособени са към сухоземен начин на живот и са
едни от най-древните представители на кормусните растения. В света са познати над
10 000 вида. Най-старите фосили на папратови растения датират от преди повече
от 400 милиона години. Появяват се през Силур, а най-голям разцвет претърпяват
през Карбон (преди около 360 млн. години). Предшестват появата на динозаврите, а
цъфтящите растения се появяват цели200 млн. години по-късно.

Папратовидните растения могат да се разделят и на две големи групи - Eusporangiatae
и Leptosporangiatae. При представителите на Eusporangiatae (клас Psilotopsida и клас
Equisetopsida) спорангият се развива от многоклетъчна първична тъкан и има дебела обвивка,
съставена от няколко слоя клетки.
При
Leptosporangiatae
(целият клас Polypodiopsida)
спорангият възниква от единична клетка на епидермиса.
Обвивката на зрелия спорангий е еднослойна и при клас
Hydropteridopsida.

Клас Хвощови /Equisetopsida/
Съвременните хвощови са представени от 15 вида, които принадлежат на един и същи
род и са много близки по структура и развитие. Доказателство за сходството между
съвременните хвощове е и наличието на цели 19 естествени хибрида. Всички те са тревисти растения с многогодишни подземни коренища и едногодишни изправени надземните
стъбла. Морфологичното еднообразие на сега живеещите хвощове контрастира силно
на разнообразието на фосилните форми. Хвощовите са доминирали през мезозойската
ера, когато са се срещали и многобройни дървовидни представители. Съвременните видове са обитатели на влажните райони на тропиците и умерените ширини. Повечето
хвощове са сравнително малки растения с височина 1-1,5м, но има и такива достигащи
2,5м (Equisetum telmateia), 5м (Equisetum giganteum) и дори 8м (Equisetum myriochaetum).
Думата идва от латински: equus, „кон“,

и seta(saeta) „четина, козина“.

Тялото на представителите на класа е
диференцирано на стъбло, листа и корени.
Листоразположението е прешленовидно.
Mногогодишните пълзящи коренища, които
често проникват на голяма дълбочина в почвата, носят изправени стъбла с връхна инициална клетка. Стъблата са кухи, често фотосинтезиращи, едно- или многогодишни и
са единични или с разклонения от втори или
от по-висок ранг. Проводящата система на
стъблото е протостела или сифоностела.
Стъблото е отчетливо разчленено на
възли. Характерни за стъблото са удължените многоръбести междувъзлия. По-голямата
част на междувъзлието нараства интеркаларно. Във всеки възел има якичка от незелени,
люсповидни, заострени редуцирани листчета, които са съединени в основата си и образуват ръкавичесто влагалище. Всеки лист е с
единично концентрично проводящо снопче.

Протостелата образува пръстен от колатерални снопчета с много малко ксилем.
Най-рано образуваният ксилем често се заменя с пръстен от междуклетъчни празнини
- каринални канали. Сърцевината също се
разкъсва и се образува широка централна
въздухоносна празнина. В кората е налице
друг пръстен - от валекулярни канали, разположени срещу браздите на стъблото. Фотосинтезата се извършва от хлорофилната
тъкан на стъблото, а не от редуцираните
зъбчести или шиловидни листа.
Хвощовете образуват връхни спороносни класчета. При част от видовете класчетата се развиват на диференцирани нефотосинтезиращи стъбла, които загиват след
узряване на спорите. Понякога стъблата носещи стробилите, след узряване на спорите,
позеленяват, разклоняват се и се превръщат
във фотосинтезиращи стъбла. Спорофилите са многоъгълни щитчета, събрани в многобройни последователни възли, разделени от
къси междувъзлия.
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От долната страна на спорофилите
са разположени подобни на торбички спорангии - едри, с много спори. Спорангият
отделя зелени спори с особена структура.
Спорите остават жизнени само за няколко дни. Те имат многослойна структура.
Най-външния слой формира четири ленти
(елитри), които се разширяват на края си.
При влажност над 75% елитрите са спирално завити около спората, при понижение започват да се развиват и при 50% влажност те
са напълно изпънати, но остават закачени за
екзоспория. По-нататъшното понижение на
влажността предизвиква частичното им огъване. Процесът е обратим. Това е възможно
благодарение на двуслойната структура на
елитрите. Вътрешният слой е по-плътен, състои се от издължени клетки, докато външният
слой е по-порест, съставен от клетки, които поемат доста вода. Различната реакция
на двата слоя на промяната на влажността
предизвиква деформация. Освен че разперениете елитри увеличават аеродинамичната площ на спората и улесняват разнасянето ѝ от вятъра, периодичното им свиване
и разгъване също подпомага разпространението на спорите. При тези деформации
спората извършва малки премествания „пълзене“, които са по-големи когато няколко спори се придвижват в общо струпване,
поради съвместнто действие на множество
елитри. Периодично спорите извършват поголеми „скокове“ благодарение на резки
еластични деформации на елитрите. Тези
„скокове“ могат да достигнат височина 1см,
която в сравнение с диаметъра на спората е доста голяма. Честотата на скоковете,
но не и височината, зависи от вида на основата, върху която е попаднала спората.
Интересен е фактът, че хвощовете
по принцип се определят като хомоспорови, но на практика от иначе еднаквите като
устройсво спори се развиват два типа протали - мъжки и женски. Явлението се определя като функционална хетероспоровост.
Мъжките протали се развиват от по-дребните спори и на тях са разположени множество антеридии - мъжки полови органи.
Женските протали първоначално формират само архегонии, но на по-късен етап
върху тях се появяват и антеридии. При различните видове от род Equisetum пропорцията между мъжки и женски протали е различна, но остава постоянна за съответния вид.
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II.1. Разред Equisetales
Представителите на разреда са разпространени от края на девон до наши дни. Централната празнина в стъблото е заобиколена с пръстен от колатерални снопчета. При дървовидните палеозойски представители е имало и вторично удебеляване. Фосилните дървовидни
видове се отнасят към семействата Archaeocalamitaceae и Calamitaceae. Съществували са
през карбон и перм и изчезват през юра. Всички съвременни видове принадлежат на сем.
Equisetaceae, което е известно от карбон. Най-бурно са се развивали през мезозойската ера.
Сега семейството има само един род.

арх. К. Лаковски
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Equisetum жизнен цикъл
1 - Възрастно растение (Sporophyte plant); 2 – Спороносни класче (Strobilus); 3 – Спорангий
(Sporangium); 4 – Спори (Spores); 5 – Антеридий (Antheridium); 6 - Сперма (Sperm); 7 – Мъжки
гаметофит (Male gametophyte); 8 – Женски гаметофит (Female gametophyte); 9 – Архегоний
(Archegonium); 10 – Яйцеклетка (Egg); 11 – Зигота (Zygote); 12 – Младо растение (Young sporophyte);
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Equisetum, напречен пререз стъбло

Equisetales

II.1.1.

Equisetum arvense
Equisetum arvense /L./
= Equisetum boreale

(полски хвощ)
field horsetail, common horsetail
Името му идва от латинското ‘arvum‘
– нива, обработваема земя.
Многогодишно тревисто растение с
дълго, разк лонено, възлесто коренище. Във
възлите се наблюдават кафяви ланцетни листенца, срастнати във влагалища, и нишковидни тъмнокафяви или черни ризомите. Между
ризомите често се формират кафявочерни
грудки, в които се натрупва скорбяла. При
стъблата има ясно изразен диморфизъм развиват се 2 вида стъбла: пролетно и лятно. Пролетното е членесто, безхлорофилно,
жълто-кафяво, сочно, високо 10-25см. Има от
четири до шест възела като якичките на възлите са с 6-12 зъбчета. То е спороносно, с щитовидни спороносни листчета (спорофили),
събрани в класче с дължина 1–4 см.

Спороносните класчета са вретеновидни, като щитовидните спорофили са разположени около централната ос в хоризонтални пръстени. Спорофилите имат плоска,
шестоъгълна пластинка с 6-8 спорангия от
долната страна и са прикрепени с дръжка,
която излиза от оста на класчето под прав ъгъл.
Зрелият спорангий има торбовидна форма
и се разтваря по надлъжна пукнатина. В него
има много сиво-зелени спори.. Всяка спора
освен двуслойната си обвивка има и 4 лентички с разширени краища (елитри). При овлажняване елитрите се свиват, а при изсъхване
се развиват и спорите се скачват в големи
групи. От спорите се развиват еднополови
разчленени пластинки - протали, на едни от
които има антеридии, а на други - архегонии.
Проталите са потенциално двуполови и при
благоприятни условия на един и същ протал
се развиват и архегонии, и антеридии. Те са
изградени от паренхимни клетки, богати на
хлорофилни зърна. По краищата на проталите се разполагат антеридиите, които са
сферични, с еднослойна обвивка.

Сперматозоидите, които са в тях, са със снопче от ресни по предния край. В средната
част на проталите са разположени архeгониите. Оплождането става при наличие на
вода - роса, дъжд. След като спорите узреят
и се разсеят, спороносното стъбло умира и
след него се развива лятното, което е зелено,
стерилно, членесто и разклонено, високо до
80 см (двойно по-високо от спороносното
стъбло) и с диаметър 3-5мм. Разклоненията
на стъблото също са членести. Разположени
са в прешлени, като долните са по-дълги, а
към върха на стъблото постепенно се стесняват. Централната въздухоносна празнина е с
по-голям диаметър (1/3~2/3 от диаметъра на
стъблото) от този на периферните празнини.
При блатния хвощ (Equisetum palustre L.) е обратното - централната кухина е с по-малък
диаметър. По епидермиса има изпъкналости, които гледани отгоре, напомнят устицата
на висшите растения. Горните 2 клетки са
бъбрековидни, със стени, пропити от SiO.
Междувъзлията на стъблото са канелирани
с 6-16 жлеба разделени с изпъкнали ребра.
Във възлите са разположени листата, които са
люспести, видоизменени и неразвити, като с
влагалищата си са сраснати в тръбица (якичка) около стъблото с 6—16 ланцетни зъбчета
. Якичките са бледи на цвят, с толкова зъби
колкото са жлебовете на междувъзлията. Отделните зъбчета са приблизително толкова
дълги, колкотo и широки, заострени, с едно
ребро достигащо връхчето. Якичките видимо потъмняват към върха. Разклоненята на
главното стъбло са симетрични, обикновено

10-12 на брой. Междувъзлията на разклоненията също имат жлебове, но по-малко от тези
на стъблото - само 4. Equisetum arvense – по
ръбовете на разклоненията се виждат туберкули (миниатюрни израстъци). Те липсват по
ръбовете на основното стъбло. Якичките на
възлите на разклоненията са бледи, назъбването съответства на броя на жлебовете на
междувъзлията.
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обикновен, гъсти популации
ливади, ниви, канавки, жп. насипи
торфища, брегове на реки
влажни, слънчеви места
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ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:
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пълзящи
фертилни 25см
вегетативни 50см
не
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зъбчетата са видимо разперени настрани. Тези им характеристики са устойчиви
и се проявяват и при най-далечните вариации на растението. При E. palustre зъбчетата на якичките на разклоненията са с черен
връх и белезникава периферия, плътно прилепнали. Освен това при E. arvense първото
междувъзлие на разклоненията е по-дълго
от якичката на възела на стъблото, от което
започва. При блатния хвощ първото междувъзлие на разклоненията е силно скъсено
и винаги е по-късо от якичката на възела на
стъблото, от които започва разклонението.

За полския хвощ е характерно, че с
напредване на сезона разклоненията се
издължават значително и стройните отначало стъбла придобиват доста раздърпан вид
- разклоненията се изкривяват и заплитат, а
стъблата често полягат. Видът силно се влияе
и от условията на средата - на бедни сенчести места е по-разклонен, полегнал и с
асиметрична структура, докато на слънчеви
местообитания с богати почви растенията са
по-едри и изправени.
E. arvense е упорит плевел - коренищата проникват до 1м дълбочина и от тях, след
унищожаване на надземната част, лесно израстват нови стъбла. Отрязъци от коренището
над 5 см развиват нови растения. Грудките
също осигуряват вегетативното размножаване. Друга причина за трудната борба с този
плевел е, че не се влияе от повечето хербициди убиващи семенните растения. Полският хвощ предпочита леки, песъчливи почви
с по-обилни и високи подпочвени води. Не
издържа на засушаване. При поливни условия
се развива и на по-тежки почви. Наличието
му в обработваемите площи е показател за
вкисляване на почвата. В същото време полският хвощ е високоценен в биоземеделието
за приготвянето на торове и биостимулатори,
както и за борба с гъбични заболявания по
зеленчуците. Лосовете, северните елени и
мечките гризли използват този хвощ за храна.

Equisetales

В народната медицина има редица приложения. Смята се, че има антибактериално, антисептично и диуретично действие.
Използва се при заболявания на бъбреците, пикочния мехур и простатата. Също се
препоръчва за лечение на бронхити, пневмонии и кръвотечение, както и при остеопороза за увеличаване на костната плътност
поради високото съдържание на силиций.
Използва се външно и вътрешно. Прилага се
и като хранителна добавка за снабдяване
на организма със силиций. Но трябва да се
внимава с дозите. Всички хвощове съдържат
тиаминаза - ензим, разграждащ витамин B1.
Видът се среща из цялата страна по
влажни места, орници, насипи, дюни, покрай
реките и мочурищата до 1600 м н. в. Може
би най-многочисленият хвощ у нас. Видът
е толернтен към замърсяване на почвите и
въздуха. проявява се като рудерален и често
колонизира местообитания, които други видове избягват - табани на изоставени мини,
купчини индустриална шлака, кариери, пътни
насипи и канавки. Разпространен е в умерените ширини на Северното полукълбо - от
Гренландия на север до Испания и о-в Крит
на юг, Британските острови, Южен Сибир, Китай, южните щати на САЩ, Северна Африка,
Нова Зеландия. В Югоизточна Азия се среща

Equisetum arvense subsp. diffusum, а в останалия
свят Equisetum arvense subsp. arvense.

Equisetum arvense
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Възможно е при бегло разглеждане зелените стъбла на E. arvense да бъдат объркани
с тези на E. palustre. Съществуват обаче съвсем очевидни белези, които при внимателен
оглед на растението да покажат точния вид.
Първото е характера на разклоненията - при
полския хвощ те са четириръби с много ясно
изразени ръбове и бразди между тях. При
блатния хвощ ръбовете са силно заоблени и
почти незабележими. При E. arvense якичките във възлите на разклоненията са зелени и

арх. К. Лаковски

Зелените стъбла умират през есента.
Единственият друг вид хвощ от срещащите се
в България, който образува зелени вегетативни
стъбла е големият хвощ (Е. telmateia Ehrh.). При
големия хвощ обаче листните якички по летните стъбла са с по 20–30 зъбчета, клонките са с
по 8 ребра, а стъблото е високо от 50 до 200 см.
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Equisetum arvense (L.)
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Equisetum arvense
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Equisetum arvense

Equisetales

Equisetum arvense
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разклонен, през частично разклонен до изцяло неразклонен. Карл Линей отделя неразклонената форма като отделен вид
Equisetum limosum, хипотеза, която е широко
споделяна в миналото. Установено е обаче, че независимо от големите вариации в
морфологичните белези, когато индивиди се вземат от оригиналното местообитание и се поставят при еднакви условия,
растенията придобиват еднакъв хабитус.
Лосовете, северните елени и мечките гризли използват този хвощ за храна.
Видът почти винаги расте в плитки водоеми
със слой богата на хумус кал. Изключително
толерантен към киселинността на средата,
но определено вирее по-добре в основни
води. Заема обширен ареал в умерения
пояс на Северното полукълбо – Европа на юг
до Испания и северна Италия, Кавказ, Китай,
Корея и Япония, както и Северна Америка.

Equisetum fluviatile /L./
= Equisetum limosum

(мочурлив, речен хвощ)
water horsetail
Името идва от латинската дума ‘fluvius‘
- река.
Водният хвощ е многогодишно тревисто растение, което често расте в гъсти колонии по протежение на бреговете или направо
в плитката вода на локви, езерца, блата, ровове и други бавнотечащи и застояли води с
кални дъна. Червеникави, широко разперени
ризоми. Растение, достигащо 30-100см (рядко 140см) височина. Tъмнозелено стъбло с
диаметър 2-8мм, почти гладко, с между 10 и
30 фини оребрения. Във всеки възел стъблото има венче от тънки шиловидни, черни на
върха, прилегнали листенца дълги 5-10мм.
Стъблата са само един вид. Първите стъбла
за сезона са неразклонени, при по-късните в средата на стъблото се появяват къси
разперени разклонения с дължина 1-5см.

сравнително чест с локално гъсти популации

канавки, брегове на реки и язовири
влажни, слънчеви места
Я

Ф

М

А

М

Ю

ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:
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E. fluviatile може да бъде от напълно

Equisetum fluviatile

Страничните разклонения са тънки, тъмнозелени и имат 1-8 възела, 4-6 добре изразени
ребра и съответно толкова листенца във всеки
възел. При този вид хвощ централната кухина
е най-голяма, като заема до 80% от площта
на напречното сечение. Няма периферни
въздушни канали. По тази причина стъблата
са доста меки и лесно могат да се смачкат
и скъсат само с два пръста. . На върха на
повечето израства спороносно класче с жълто-зелен цвят и дължина 1-2см и диаметър до
1см, с множество гъсто подредени щитовидни спорофили. Растението се размножава
и вегетативно чрез разделяне на ризомите.
Растението е отровно. Често се бърка
с блатния хвощ. Но E. palustre е с по- масивни
стъбла с по-малко ръбове (6-10) и по-малка
централна кухина (около 1/2d на стъблото).
Освен това спороносното класче е двойно
по-дълго (2 до 4см). E. fluviatile може да се
обърка с хибрида Equisetum x litorale. Но хибридът се отличава с недоразвити спори,
по-малка централна кухина, междувъзлия
на разклоненията по-дълги от щитчетата на
прилежащия възел на главното стъбло (при
E. fluviatile първото междувъзлие е по-дълго от
щитчето на прилежащия възел). Характерно
за E. fluviatile е, че долната част на якичките във
възлите (под черните връхчета на зъбите) често има оранжев или светлокафеникав цвят.
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Equisetales
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Equisetum fluviatile

Equisetales

Equisetum fluviatile
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Equisetum hyemale /L./
= Hippochaete hyemalis

(презимуващ хвощ)
scouring rush, dutch rush, rough horsetail
Името идва от латинската дума
‘hyemalis‘ - зимен.
Презимуващият хвощ е вечнозелено
многогодишно растение, което на външен
вид наподобява тръстикови или бамбукови
стъбла. Има разклонени хоризонтални коренища. Обикновено достига 0,90-1,50м. Този
вид се отличава с твърди, кухи, неразклонени канелирани стъбла, с 10-40 ребра. Те са
възлести, тъмнозелени, до 1.5см диаметър в
основата. Всеки възел е маркиран с венче от
дребни, прилегнали към стъблото, подобни
на люспи листа. Листата на всеки възел са
срастнати в пепелявосива якичка или щитче
(с дължина 6мм). Якичката е цилиндрична,
широка колкото и висока. Ръбът на якичката е
назъбен, но чернокафявите зъбци бързо падат и при възрастните стъбла изцяло липсват.

сравнително чест с локално гъсти популации

мочурища, брегове на реки и язовири
влажни, тежки почви
Я

Ф

М

А

М

Ю

ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:

Ю

А

С

О

Н

Д

пълзящи, разклонени
50-100см
да

2n=216

След това при всяка якичка отдолу и отгоре
остават кафявочерни пръстенчета. Връхните междувъзлия са по-къси от останалите.
Фотосинтезата се извършва основно в стъблата на растението. Няма диференциране
на стерилните и фертилните стъбла. Някои
от вегетативните стъбла носят на върха си
спороносни класчета с яйцевидна форма
и шиловидно връхче, дълги около 3см. После
класчетата съхнат. Стъблата остават зелени
и през зимата и това дава името на вида.
Новите леторасли се появяват в късна пролет,
спороносят през зимата и отмират чак в края
на следващата есен.
Среща се в Северна и Централна
Америка, Европа и Азия. Североамериканските популации се отличават с по едри
растения. Широко разпространен. Непретенциозен, изисква влажна до мочурлива
почва, без значение на киселинност и плодородие. Развива се добре на слънце и
сянка. За разлика от другите хвощове, този
хвощ не е инвазивен. Обикновено обитава влажни гори, склонове, пасища и периферията на водни басейни (езера, реки,
локви) като често образува гъсти колонии.
Устойчиво на вредители и болести растение.

арх. К. Лаковски

Equisetum hyemale

Евразийаките представители на вида се определят
като E. hyemale subsp. hyemale,
а американските растения
спадат към Equisetum hyemale

subsp. affine.
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II.1.3.

Видът е доста богат на силициеви кристали (до 16% от
сухата маса на растението), което е причина в миналото да бъде използван като
абразив за полиране на
различни предмети за бита.

Equisetales

Equisetum hyemale

Equisetum hyemale

Equisetum hyemale subsp. affine

Equisetales

Equisetum hyemale subsp. huemale

Equisetum hyemale
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микроморфология
на ребрата на стъблото
при видовете от
подрод Hippochaete:
E.
E.
E.
E.
E.
E.

hyemale
ramosissimum
variegatum
x meridionale
x moorei
x trachyodon
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Equisetales

Equisetum hyemale

II.1.4.

арх. К. Лаковски

70
Equisetum palustre
Equisetum palustre /L./

(блатен хвощ)
marsh horsetail

Името му произлиза от латински: ‘palus‘
- блато, тресавище.
Многогодишно тревисто растение с
дълбоко коренище (до 60-90см), което образува грудки. Всяка година образува надземно
зелено стъбло, високо до 60см, което има
6-10 изпъкнали доста обли ребра. Липсват
туберкули по ръбовете на основното стъбло.
Фертилните и стерилни стъбла изглеждат по
един и същи начин. По-често стъблото е разклонено, но има и популации с неразклонени
растения. Младите растения също са неразклонени в началото на сезона като страничните разклонения се появяват по-късно през
сезона. Централната въздухоносна празнина
е с диаметър около 1/4 от диаметъра на стъблото. Това е най-малката кухина от всички
видове хвощ. Около нея има пръстен от проводящи каналчета с почти същия диаметър.

мочурища, брегове на язовири, канавки
дюни
Я

Ф

М

А

М

Ю

Ю

А

С

О

Н

Д

пълзящи, разклонени
ризоми:
50см
височина:
не
презимуващи:
2n=216
хромозомен набор:

Отровно растение. Отровни са листата и
стъблата. Отровното вещество е пиперидиналкалоидът палустрин. Най-чувствителни към
отровата са конете.
Разпространен е в цяла Европа - от
Гренландия и Исландия до Гърция и Европейска Турция, Кавказ, умерените райони на Азия
до Япония и Камчатка, и Северна Америка. У
нас се среща по влажни и мочурливи ливади,
край реки, в крайпътни канавки до 1450м н.в.
Често формира гъсти популации с множество растения.

Equisetales
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обикновен вид

Листните якички са с 6-10 прилегнали зъбци, които са триъгълно-ланцетни, зелени, а
в горната си част кафявочерни. Около черните връхчета има широка бяла мембранеста периферия. Якичката в горната част е
малко разширена фуниевидно и отлепена
от стъблото. Щитчето (якичката) е доста дълго,
обикновено около 2 пъти по-дълго отколкото широко. Първия сегмент от страничните
разклонения винаги е по-къс от прилежащото щитче, а люспите в основата му винаги са тъмно оцветени. Клонките най-често
са извити нагоре и навътре и имат само 5
ребра. Спороносното класче обикновено
е единично на върха на стъблото, кафявочерно и тъпо с дължина 1-3 см. Видът е силно изменчив в зависимост от условията на
средата - при открити местообитания растенията са по-дребни и неразклонени, при
защитени местообитания растенията са повисоки и изцяло разклонени. Когато растението няма спороносно класче, завършва
със силно изтънен камшикоподобен връх.

Equisetum palustre

арх. К. Лаковски
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Equisetum palustre
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Equisetum palustre

Equisetales

Equisetum palustre

II.1.5.

Equisetum ramosissimum
Equisetum ramosissimum /Desf./
= Equisetum debile
= Equisetum elongatum
= Equisetum pallidum
= Equisetum ramosum

(разклонен хвощ)
branched scouringrush

Наименованието произлиза латински:
‘ramosissimum‘ - силно разклонен (превъзходна степен на ‘ramosus’- разклонен).
Ризомите проникват дълбоко под земята, не
образуват грудки, а само тънки черни нишковидни коренчета. Всички стъбла са мономорфни, тънки (диаметър 5-7мм) , зелени. Главното стъбло е високо 50-100см, сиво-зелено,
грапаво с надлъжни ребра (6-20бр). Централната кухина е 1/2 до 2/3 от диаметъра на стъблото. Разклоненията дълги 3-10см са единични
или на групи от 3 до 5 и се развиват от възлите
предимно в долната половина на главното
стъбло. Те са изправени, прави или синусуидални, дълги до 60см, кухи и имат 6-10 ребра.

Първото междувъзлие на разклоненията е
скъсено (по-късо е от прилежащите му якички). Якичката е цилиндрична, до леко фуниевидна (в горната част), дълга 5-12мм, отначало
зелена, с времето покафенява. Зъбчетата са
черни с ципести ръбчета. Завършват с бяло
нишковидно шипче, което с времето изсъхва и
често пада. Спороносните класчета са конусовидни (около 12мм) жълтеникави до черни на
къса дръжка. Завършват с късо (1мм) шипче.

Широкоразпространен вид, расте в мочурища, изоставени и действащи оризища, по
ливади, покрай потоци, по песъчливи брегове.
Достига до 3600м н.в. На места се е превърнал в плевел (оризища на Филипините, чаени
плантации на о-в Суматра). Има многобройни вариации и два подвида:
Equisetum ramosissimum subsp. ramosissimum
Equisetum ramosissimum subsp. debile
Първият се среща в Южна и Централна Европа, Южна и Централна Америка, цяла Азия и
е интродуциран в Северна Америка. Вторият
се среща в Югоизточна Азия и тихоокеанските острови. Отличава се по това, че зъбчетата
на якичките опадат изцяло при възрастните
растения, младите растения не са така разклонени и проводящите снопчета на стъблото
имат индивидуален ендодермис за разлика
от тези на E. ramosissimum subsp. ramosissimum,
които имат общ ендодермис.
Някои от вариациите на вида достигат
доста по-голяма височина (до 200см) когато
растат на сенчесто място. Тъй като стъблата
остават доста тънки, растенията добиват катерлив характер.

арх. К. Лаковски
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обикновен вид

храсталаци, ливади, брегове на водоеми,
канавки, добре ослънчени
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пълзящи, разклонени
ризоми:
50-100см
височина:
да
презимуващи:
2n=216
хромозомен набор:

Equisetales

Equisetum ramosissimum
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Equisetales
Equisetum ramosissimum
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Equisetales
Equisetum ramosissimum
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Equisetum sylvaticum
Equisetum sylvaticum /L./
= Equisetum capillare

(горски хвощ)
wood horsetail

Името на вида идва от латинската дума
‘silvāticus‘ - горски.
Многогодишно тревисто растение с тънки чернокафяви коренища. Стъблата изправени, кухи, с височина 30-60см, диаметър
3-6мм. Стъблата имат 10-18 надлъжни ребра.
Централната кухина е от 1/3 до 1/2 от диаметъра на напречното сечение. Във възлите на
стъблото като венче се развиват тънки клончета разперени и леко провиснали надолу. Всяко венче се състои от около 12 клончета с 4-5
надлъжни ребра. Клончетата се разклоняват
вторично и придават характерния деликатен
изглед на растенията. Вторичните разклонения винаги са само с 3 ребра. Листата са
белезникави до кафяви, подобни на люспи,
срастнати във фуниевидна или разширена
якичка. Зъбчетата са тъмни, ланцетни с широка ципеста периферия.

Ръбът на якичката има само 3-6 тъпи зъбчета,
тъй като ципестата периферия на съседните
листчета се сраства на групи по 3-4. Първото
междувъзлие на разклоненията е поне толкова дълго, колкото прилежащите му якички.
Стъблото е покрито с фини безцветни силициеви иглички (видими ясно с лупа).
Наблюдава се хемидиморфизъм при
стъблата. Могат да бъдат изцяло неразклонени и безхлорофилни, зеленеещи с къси
разклонения във възлите и напълно разклонени подобни на стерилните. Тези стъбла са
и по-къси от стерилните. Якичките на фертилните стъбла са по-големи и хлабави от
тези на зелените стъбла. На върха им още от
прорастването се намира спороносно класче с дължина 1,5-2,5см. То е доста дребно
за височината на стъблото и има много тънка и обикновено по-дълга от самото класче
дръжка. Отначало е бледо розово-зелено, но
постепенно покафенява. След разпръскване
на спорите класчето не пада, а стъблото продължава да расте, като постепенно добива
вида на стерилните – зелени и по-разклонени.
В края на есента надземната част на растението загива.

Както и другите хвощове, горският хвощ
се размножава освен полово и вегетативно чрез ризомите. Коренищата са дълбоки,
много разклонени и изключително дълголетни.
На цвят са светлокафяви. Образуват грудки
и често многократно превишават по маса
надземните части на растението.
Растението е отровно. Особено за домашните животни, ако го консумират в по-големи количества, поради съдържанието на ензима тиаминаза, който разгражда витамин В1.
Този вид е често срещан във влажни и мочурливи гори и поляни, както показва и латинското му име. Растението е индикатор за
много влажна, кисела и бедна на азот почва.
Сенколюбиво. Расте в по-хладните зони на
умерения климатичен пояс – Северна Америка до Аляска, Гренландия, Евразия, Япония.

арх. К. Лаковски

II.1.6.

сравнително рядък вид

гори, планински ливади
кисели, влажни почви
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пълзящи, разклонени
ризоми:
30-60см
височина:
не
презимуващи:
2n=216
хромозомен набор:

Equisetales

Equisetum sylvaticum
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Equisetales
Equisetum sylvaticum
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Equisetales
Equisetum sylvaticum
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Equisetum telmateia /Ehrh./

(голям хвощ)
great horsetail

Името е с гръцки произход и идва от
‘τέλματος‘ - блатен.
Многогодишно тревисто растение със
отделни зелени фотосинтезиращи стъбла
и бледожълтеникави нефотосинтезиращи
фертилни стъбла. Стерилните стъбла порастват късната пролет и увяхват в късната
есен. Те са високи 30-150см (рядко повече
от 200см) и имат диаметър около 10мм (до
30мм). Централната кухина е доста голяма,
достига 2/3-3/4 от диаметъра на напречното сечение. Надлъжните ребра са много
плитки и много на брой 15-35бр. Якичките
са бледи, почерняващи към ръба. Зъбчетата са ланцетни, нишковидно заострени. Във
възлите на стъблата (с изключение на найдолните) израстват венчета от 14-40 разклонения. Клончетата са зелени, плътни, дълги
до 20см, неразклонени, с диаметър 1-2мм.

широкоразпространен вид

горски поляни, брегове на потоци и реки,
влажни склонове, канавки
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пълзящи, разклонени
ризоми:
100-150см
височина:
не
презимуващи:
2n=216
хромозомен набор:

Подобно на стъблото те са набраздени, имат
4-5 ребра. Разклоненията са разперени
или леко възходящи. Първото междувъзлие
на клончетата е по-късо от прилежащите
якички. Фертилните стъбла израстват рано
на пролет преди стерилните. Те са белезникави до кафяви, неразклонени и месести,
достигат височина 15-45см и завършват със
спороносно класче дълго 4-10см и с диаметър 1-2см. Якичките са кафяви, по-големи от
тези на стерилните стъбла. Якичките на фертилните стъбла имат повече от 20 зъбчета,
което ги отличава от всички други хвощове.
Междувъзлията са доста скъсени. Спорите
се отделят към края на пролетта (април),
след което стъблото незабавно умира. Големият хвощ се размножава и вегетативно
чрез ризомите, които се разпростират до
4м при влажна глинеста почва. Коренищата са дълбоки, плътни, кафяви, с множество грудки, често с крушовидна форма.
Това е най-едрият хвощ извън тропиците. Растението е отровно. Особено за домашните животни, когато го пасат в големи
количества, поради съдържанието на ензима
тиаминаза, който разгражда витамин В1.
Големият хвощ се различава от всички останали наши хвощове по три основни
белега:
- междувъзлията на стъблото са бледи, като
само якичките на възлите са зелени;
- разклоненията имат характерно 4-5 ъгълно сечение като надлъжно всеки ръб е разделен на два близки успоредни ръба;
- разклоненията към върха на стъблото
се скъсяват рязко и силуетът е с характерен
плосък връх. При младите растения има единичен тънък връх подобен на страничните разклонения, но той бързо пада.
Среща се по влажни и сенчести места,
често по горски поляни, брегове на потоци и
мочурища до около 1000м н.в. Не обича много кисела почва и застояла вода. Образува големи колонии. Разграничават се два подвида:
••
E. telmateia subsp. braunii – Западна Северна Америка, от Аляска и Британска Колумбия до Калифорния. Междувъзлията на
стъблата са зелени.
••
E. telmateia subsp. telmateia – Европа, Западна Азия, Северозападна Африка. Междувъзлията на вегетативните стъбла са бледи,
зеленикаво бели. Не съдържат хлоропласти.
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Equisetales
Equisetum telmateia

1,3) E. arvense
2,4) E. fluviatile

4

3

5

7

5,6) E. telmateia
7,8) E. palustre

6

8

Макар и обединени в един единствен род
съвременните хвощове все пак се поделят
на 2 подродa - Equisetum (‚конска опашка‘
от латински) и Hippochaete (‚конска опашка‘
от гръцки). Първите имат разклонения и в
английския носят обобщаващото название
horsetail, докато вторите в повечето случаи
имат голо стъбло и на английски биват наричани - scouring rush. В последно време E.
bogotense е отделен от Maarten Christenhusz
(2019) в самостоятелен подрод - Paramochaete.
Повечето български видове принадлежат на
подрод Equisetum. Само E. ramosissimum и E. hyemale се класифицират в подрод Hippochaete.
Според последните проучвания в световен
мащаб се разграничават само 17 вида хвощове. Между тях има множество хибриди, но
винаги в рамките на подродовете.
При наблюдение на хвощовете с електронен микроскоп се забелязват някои микроморфологични белези по повърхността на
надземните им части, които позволяват обединяване на видовете в подгрупи. Тези разлики
в белезите са най-добре изразени в разклоненията на основното стъбло. Разлики има
както между отделните видове хвощ, така и
в основното стъбло и разклоненията на един
и същи вид.
При част от видовете (E. arvense, E. fluviatile
и др.) устицата са равномерно покрити с
къси зърнести израстъци. Израстъците имат
съвсем слабо сгъстяване в зоната на отворите на устицата. Характерен е и напречният
профил на устицата, която отличава полския
и мочурливия хвощ от всички останали.
При други видове (E. telmateia, E.palustre и
др.) израстъците по повърхността показват
видимо сгъстяване и издължаване в зоната
на устицата. Израстъците там са цилиндрични и формират няколко успоредни редици.
Профилът на устицата е сплескан.

Хибридни хвощове
Установено е, че видовете принадлежащи
към двата подрода - Equisetum и Hippochaete
хибридизират само в рамките на подрода,
но не и помежду си. Също така се оказва, че
много по-лесно настъпва хибридизация между видовете от подрод Hippochaete. Вероятно
до голяма степен по-широкото им разпространение се дължи и на способността на
хибридите от Hippochaete да произвеждат
наред с атрофиралите и някакъв процент
пълноценни (фертилни) спори. Така хибридът
може да расте и на места, където не се срещат родителските видове. Другата последица
от наличието при тези хибриди на спори, които са способни да произведат гаметофити, е
че това позволява по-нататъшно кръстосване
дори на хибридите помежду им или между
хибридите и единия от родителските видове.
Това води и до наличието на екземпляри с
междинни морфологични белези.
При хвощовете хибридизацията е изключително широко застъпена. Почти всички европейски видове хибридизират помежду си,
когато ареалите им се застъпват.

арх. К. Лаковски

2

профил на устицата при хвощовете
a) E. fluviatile, E. arvense
b) E. sylvaticum
c) E. palustre, E. telmateia
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Между видовете срещащи се в България
са известни няколко естествени хибрида:
••Equisetum x bowmanii C.N.Page = E. sylvaticum

x telmateia
••Equisetum x dycei C.N.Page = E. fluviatile x
palustre
••Equisetum x font queri Rothm. = E. palustre x
telmateia
••Equisetum robertsii T.D.Dines = E. arvense x telmateia
••Equisetum x rothmaleri C.N.Page = E. arvense
x palustre
••Equisetum x willmotii C.N.Page = E. fluviatile x
telmateia
••Equisetum x lofotense Lubienski. = E. arvense x
sylvaticum
••Equisetum × ascendens Lubienski & Bennert =
E. hyemale × ramosissimum × hyemale
••Equisetum x moorei Newman = E. hyemale x ramosissimum
••Equisetum x litorale Kühlew.ex Rupr. = E. arvense
x fluviatile

Equisetum x font-queri
= E. palustre x E. telmateia

Equisetum x dycei = E. fluviatile x palustre

Equisetales
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От изброените само последните два хибрида са откривани досега в границите на
България.
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Equisetum x willmottii
= E. fluviatile x E. telmateia

арх. К. Лаковски
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Equisetum ramosissimum

Equisetum hyemale

Equisetum x ascendens

Equisetum x moorei

Equisetum telmateia

Equisetum palustre

Equisetum sylvaticum

Equisetum fluviatile

Equisetum x litorale

Equisetales

Equisetum x dycei

Equisetum x font-queri
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Equisetum x moorei
Equisetum x moorei /Newman/
= E.hyemale x E. ramosissimum
Името идва от David Moore (1808 – 1879),
шотландски ботаник, директор на ботаническата градина в Дъблин, който през 1840г
събира материала от растението, по който
е описан таксона.
Хибридът между презимуващия и клонестия хвощ - Equisetum x moorei е един от
най-разпространените. В България първите
сведения за него са от далечната 1931г. Тогава
Стефанов и Йорданов намират съмнителни
хвощови растения, които определят като E.
hiemale var. rabenhorstii. По-късно този таксон
вече се осоциира с Equisetum x moorei.
Стъблата са жълтозелени, високи 40-60см,
почти винаги неразклонени. Растат на групи по
3-4 заедно. Почти всички стъбла загиват в края
на есента, само малък брой презимуват при
по-топли зими. Междувъзлията са средно твърди, но не чак толкова, колкото при E. hyemale.

песъчливи и глинести брегове на потоци и
реки
Я
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пълзящи, разклонени
ризоми:
40-60см
височина:
частично
презимуващи:
2n=216
хромозомен набор:
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широкоразпространен вид

Якичките са видимо издължени - два пъти подълги отколкото широки. Те са осезаемо похлабави и фуниевидни от тези на E. hyemale.
Зъбчетата са кафяви или черни със силно
издължен връх. Те оцеляват докато стъблото
достигне пълната си височина, след което
падат, пречупвайки се в основата. Якичката
остава с тъпо назъбен горен ръб. Отначало
якичките са зелени, но с времето се формират два черни пръстена - един в основата
на зъбчетата и един в основата на якичката.
В горната част на стъблата средната зона на
якичката побелява с възрастта, докато якичките в основата на стъблата изцяло почерняват.
Образуват се малко на брой дребни стробили с преобладаващо непълноценни спори.
Интересно наблюдение е направено в Англия. Оказва се, че части от стъблата
дори след като в продължение на 10 дни са
престояли в морска вода и са били носени
от теченията, запазват способността си да
се вкоренят щом попаднат на бряг с влажен
пясък.Пример за междинни морфологични

Equisetales

Equisetum x moorei
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Между клонестия и презимуващия
хвощ съществуват два хибрида - диплоиден
и триплоиден:
E. x moorei = E. hyemale x ramosissimum
E. x ascendens = E. hyemale × ramosissimum × hyemale

Equisetales

Equisetum x moorei

II.1.9.

Хибридът е сравнително често срещан в
Европа, но в много страни е пренебрегван и
остава незабелязан. Има разпръснати популации. Най-често се наблюдава във влажни
зони по бреговете на водни басейни - езера,
блата, канавки, канали. В България е докладван от S. Jessen 1984г. на запад от Юндола,
1380м н.в. във влажна ливада с E. arvense и E.
palustre (не е открит E. fluviatile).

Equisetum x litorale

Equisetum x litorale /Kühlew . ex Rupr./
=E. arvense x E. fluviatile
Името идва от латинското litorale - ‚брегови‘.
Средно до едро растение с буен растеж, оформящо колонии. През зимата стъблата изсъхват. Около средата на височината
се наблюдават сравнително равномерно
разположени къси разклонения от възлите
на стъблото. Върхът почти винаги е издължен
и без разклонения. Стъблата са стройни, високи до 80-100см. Междувъзлията са гладки
на пипане и при натиск са сравнително еластични за разлика от двата родителски вида. В
сравнение с тези на E. fluviatile са по-тънки
и по-твърди, а разклоненията са по-нагъсто.
Хибридът е наследил от E. fluviatile оранжевото оцветяване около възлите на стъблото.
От другия родител - E. arvense, хибридът е наследил дълбокото канелиране на разклоненията и разперените върхове на листенцата
във възлите им. Стъблата са мономорфни.

По върховете на част от тях се развиват спороносни класчета, които са дребни, тъмни
на цвят. Никога не се отварят всичките спорангии, а спорите винаги са недоразвити.
Хабитусът на растението е силно вариативен
и зависи основно от условията на местообитанието, защото пренесени в контролирана
среда всички растения придобиват сходни
характеристики. При екземплярите растящи
по по-сухи места външният вид се доближава
до този на плския хвощ - по-ниски стъбла с
по-дълги разклонения. При екземплярите от
влажни местообитания стъблата са по-стройни и с по-къси разклонения - като цяло наподобяващи E. fluviatile. Белегът, който е устойчив
и винаги отличава хибрида, е размерът на
централната кухина (както и еластичността
на стъблото при натиск, което е следствие от
предходното). По ризомите на всички растения с Equisetum x litorale се наблюдават
грудки както при полския хвощ (за разлика от E. fluviatile, където напълно отсъстват).

арх. К. Лаковски
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обикновен вид

брегове на потоци и реки, канавки
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пълзящи, разклонени
ризоми:
80-100см
височина:
не
презимуващи:
2n=216
хромозомен набор:
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Equisetum x litorale
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Equisetum arvense

Equisetum palustre
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Equisetum hyemale

Equisetum sylvaticum
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Практическото значение на хвощовите, подобно на плауновите растения, е
незначително. Растението се е използвало за добиване на зелена боя. Поради високото съдържание на силициев окис, цели или стрити на прах сухи стъбла в миналото
са използвани като абразив за полиране на дървени предмети, калаени съдове и други
занаятчийски изделия. Това е отразено и в многобройните местни названия на тези
растения - pewter brush, scouring rush, pewterwort, shave grass, bottle-brush.
Още от древността хвощовете са служели за храна на човека. В древния Рим приготвяли фертилните стъбла на Equisetum pratense задушени подобно на аспержи. Така се готвят и до момента в Япония спороносните стъбла
на няколко вида хвощове. Индианците по тихоокеанското крайбрежие на Северна Америка пък употребявали за храна младите стъбла Equisetum pratense сурови.
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E. telmateia, стъбло подходящо за готвене вляво и прекалено старо вдясно

Equisetales

II.2. Разред Ophioglossales
Змийските папрати са многогодишни тревисти растения с неголеми размери, малък
брой от които са епифити. Спорофитьт е лишен от механични тъкани, коренището е късо,
проводящата система е ектофлойна сифоностела и диктиостела. Изоспорови растения с
големи спорангии, съдържащи голям брой тетраедрични спори (от 1500 до 15 000). Геологичното
им развитие е неизвестно и заемат изолирано положение в отдел Polypodiophyta. Познати са
две семейства - Marattiaceae и Ophioglossaceae.

Botrychium lunaria

Ophioglossum vulgatum

Ophioglossum vulgatum

Ophioglossales

Спорите на змийските папратине поникват, ако са изложени на слънчева
светлина. От прорастването на спорите
при змийските папрати се образуват подземни протали. Проталите са еднодомни,
дълги няколко милиметра, нямат хлорофил
и живеят симбионтно в микориза с гъби. Архегониите и антеридиите се намират в горната
част на протала и имат просто устройство.
Сперматозоидите са спирални и са снабдени с множество флагеуми. Гаметофитите
могат да прекарат две десетилетия без да
образуват спорофит. При повечето видове
спорофитите образуват само едно едногодишно листо. Корените са къси и удебелени,
неразклонени. Стъблата са къси, подземни, в
най-старата част на които е налице протостела, а в по-младата - сифоностела. Видовете
на род Botrychium са единствени при съвременните папрати, при които има вторично
удебеляване на стъблото. Нарастващата част
е съставена от много меристемни клетки.
Листата са едногодишни, единични и дълги, с
обвивки в основата си. При род Ophioglossum
те са цели с мрежовидно жилкуване, а при
Botrychium - наделени (един или два пъти
перести) с дихотомно жилкуване. Листата
имат двойна функция - изхранване и носене
на спорите. Нормално листата се състоят
от асимилираща (фотосинтеираща) част trophophore, която е без палисадна тъкан, и
фертилна част - sporophore, във вид на класче
или метлица. Фертилната част започва от
основата на стъблото и е перпендикулярна
на асимилиращата част. Всички са изоспорови. Друга особеност е, че сред змийските
папрати се наблюдава най-големият брой
хромозоми, известен сред всички растения
- до 630 при Ophioglossum verticillatum.
Род Botrychium е непознат във фосилно
състояние, но останки от представителите на
Ophioglossum са познати от терциера до сега.

арх. К. Лаковски

Това е един от трите класа папрати принадлежащи към Eusporangiatae. Към псилотовите принадлежат два разреда - Psilotales и Ophioglossales. Родството между тези две
групи папратовидни дълго време не е било ясно и едва последните генетични изследвания
го потвърждават.
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Клас Psilotopsida
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Botrychium dissectum
Ophioglossum pendulum

Botrychium virginianum
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Mankyua chejuense

Ophioglossales

II.2.1.

Ophioglossum vulgatum
Ophioglossum vulgatum/L./
= Ophioglossum alpinum

(змийски език)
Adder’s-tongue

Идва от гръцки: ‘o f i s ‘ - змия и
‘glossa‘ - език + ‘vulgatus‘, лат. - обикновен.
Дребно растение с многогодишно
късо коренище. Всяка година израства по
един-единствен лист, разделен на стерилна
и спороносна част, които към края на лятото
загиват. Стерилната част (трофофорът) е с
елипсовидна или яйцевидна форма, дълга
до 12см, без средна жилка. Спороносната
(фертилна) част (спорофорът) е във вид на
класче. На дълга дръжка са разположени в
2 реда спорангиите (по 10-40 броя във всеки ред). При зрелите растения дръжката на
класчето е по-дълга от стерилната част на
листа. За разлика от други видове на този
разред при змийската папрат, листата растат поединично, а не групирани по 2-3. Отвън
стъблото е обвито от епидермис, а цялата въ-

трешност е запълнена от паренхимна тъкан
с тънкостенни клетки, богати на скорбелни
зрънца. В центъра в кръг са разположени няколко проводящи снопчета. Различните популации имат различен брой хромозоми,
като за европейските 2n=480, а за една от
североамериканските в Апалачите достига
2n=1320, което е най-големият хромозомен
набор сред всички живи същества.
Няма предпочитания към определен тип почви - расте както на неутрални,
така и на кисели. Обитава горски поляни, пасищa, ливади, канавки, склонове
на стари изкопи и ровове, пясъчни дюни.
Обикновеният змийски език е разпространен в умерените зони на Европа, Азия,
източните части на Северна Америка,
както и в Северозападна Африка.		

арх. К. Лаковски

94

рядък

ливади

Ф

М

А

М

Ю

Ю

ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:

А

С

О

Н

Д

късо, разклонени
10-20см
не

20 January 2021/ 18:41:18

Я
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Ophioglossales

Ophioglossum vulgatum

95

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

Ophioglossum vulgatum

Ophioglossales

Ophioglossum vulgatum

II.2.2.

Botrychium lunaria
Botrychium lunaria /L./ Schwartz
= Osmunda lunaria

(лунна папрат)
common moonwort

Името идва от гръцката дума
‘bo tr u s ‘- грозде + латинското lunaris
(мн.ч. l una r ia) - лунен, от луната.
Растението има подземно коренище с
малобройни, къси, хоризонтално разклонени ризоми. Както и при останалите видове
от този род, надземната част представлява лист, който се състои от две частизапочващи с обща дръжка. Стерилната част
(трофофор) е пересто наделена пластинка с 3 до 8 полулунни дяла, които са леко
вдлъбнати. Отделните дялове на петурата
са разположени плътно един до друг или
леко се застъпват и са свързани към рахиса със силно стеснена част. Листът е месест, мек и гладък, с обща дължина 5-12см.
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Спороносната част (спорофор) е с
пересто разклонен връх (метлица), а всяка
клонка е с 2 реда сферични спорангии и
един на върха. Дръжката е около 5см, месеста и куха.Височината на спороносната
част е малко по-голяма от тази на стерилната
част на листа. При младите растения липсва характерното за папратите завиваве на
петурата, но дяловете на стерилната част са
огънати нагоре и обгръщат фертилната. В
началото на сезона спорангиите са зелени,
а по-късно кафеникави. Обвивката на всеки спорангиум има ‚пояс‘ от клетки с потънки стени, които при узряване на спорите
се разкъсват и двете половини на спорангиума се отварят. Спорите са светло жълти.
Предпочита каменисти почви с ниска
трева в умерените и студени региони. Високопланинските популации са доста подребни. Има обширен ареал в цяла Евразия
и Северна Америка до Аляска и Гренландия
на север. В Южното полукълбо се среща в
Нова Зеландия, Австралия и Южна Америка
(Чили). У нас расте по високопланинските
поляни на Витоша, Рила и почти всички други
по-високи планини.

обикновен вид с малобройни популации

пасища, ливади
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Ophioglossales
Botrychium lunaria

Botrychium matricariifolium /А.Braun ex Koch/

Спорангиите са ръждивокафяви, свободни, разположени по крайните разклонения.
За достигане до спороносене са необходими 5–6 години. Проталът се развива подземно.

Името идва от гръцката дума ‘botrus‘грозде + латинските думи ‘matricaria‘ - лайка
и ‘folium‘ - листа.
Многогодишно тревисто растение
със силно скъсено подземно неразклонено коренище. Листът е един, надземен,
дълъг 5–20 cm. Листната петура е разделена на две части – стерилна (трофофор)
зелена, месеста, двойно перестонаделена, с тъпи удължени или яйцевидни делчета, и спороносна (спорофор), силно изменена, кафеникава, сложно гроздовидно
разклонена. Двете части имат доста издължена обща дръжка, месеста, крехка
и бледозелена, в основата кафеникава.

Включен е в Червената книга на България. Среща се в Стара планина (Ср. –
местн. Козарника), Знеполски район (Конявска планина), Родопи (1750м н.в. ливада
под в.Преспа, с.Манастир. Популация от
20-30бр. + множество Botrychium lunaria. S.
Jessen, 1983г). Обитава влажни горски поляни,
доминирани от житни видове и мащерка,
гори, стари горски пътища, просеки. Почвата
е мощна, сравнително суха, тъмнокафява
планинско-горска с гранитна скална основа. Популациите са мозаечни, с численост
15–35 индивида и площ 2–3 m2. Растенията
се наблюдават най-добре през май-юни,
след което остават скрити в гъстата трева.
Като цяло видът е рядкосрещан в Европа. Среща се още на Синайския полуостров
и в Северна Америка.

II.2.3.

Botrychium matricariifolium
(лайкова лунна папрат)
chamomile grape-fern
daisyleaf grape-fern
matricary grape-fern
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рядък вид с фрагментирани популации
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Когато растението обитава
гори или други засенчени места,
дръжката е издължена, а петурата
е по-слабо наделена с по-дребни
листни дялове. На откритите местообитания растенията са по-мощни с
добре развита петура и едри дялове.
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Клас Pteridopsida (Същински папрати)

Класът обединява около 250 рода с повече от 9000 вида, което e повече от 90% от
всички папратовидни. Разпространени са най-вече в тропиците. Варират по форма
и размери – от малки растения с размери само няколко милиметра (Didymoglossum
minutissimum) до дървовидни папрати с височина над 15 метра (род Cyathea). Същински
ксерофилни форми са непознати. В умерения пояс папратите са преобладаващо тревисти
растения, с многодишни, пълзящи и разклонени коренища.

Папрати жизнен цикъл
1-2 - Лист на възрастно растение (Fern frond); 4 – Спорангиум (Sporangium); 5 – Индузий (Indusium);
6 – Спори (Spores); 5 – Антеридий (Antheridium); 6 - Сперма (Sperm); 7 – Млад гаметофит (Young
gametophyte); 8 – Гаметофит (Gametophyte); 9 – Архегоний (Archegonium); 10 – Антеридий (Anteridium);
11 - Ризоиди (Rhizoids); 12. Сперма (Sperm); 13 - Яйцеклетка (Egg); 14 – Зигота (Zygote); 15 – Младо растение (Young sporophyte);

папрат
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протали на

Папратите са разпространени във
всички климатични зони на Земята. Основно
растат на влажни места, но известен брой
видове се срещат и в местообитания със
сух климат. Предпочитат сенчести места
и проникват по-дълбоко в пещерите от семенните растения. В тропиците представители на родовете Gleichenia, Lygodium и
Salpichlaena са катерливи растения. Други
родове като Platycerium и Drynaria са епифити. Голяма част от папратите предпочитат
почви, богати на хумус и с кисела реакция,
но има и типични калцифили. Почти не се
срещат по засолени терени с изключение
на вида Acrostichum aureum, който обитава
мангровите гори в тропиците. Рядко се срещат по терени повлияни от антропогенната
дейност (с много малки изключения). При
папратите е застъпен ендемизмът както и
при покритосеменните. Някои видове (като
орловата папрат) са космополитни.

II.3. Разред Salviniales (Hydropteridales)
Семейство марсилиеви
(Marsileaceae)
Името е посветено на италианския
учен натуралист Luigi Ferdinando Marsili (1656–
1730).
Към това семейство се отнасят водни
папрати с характерна редукция на половото
поколение. Мъжкият протал остава включен в
микроспората, а женският гаметофит едва
се подава от макроспората. Спорофитите
имат развити коренища и листа, а сорусите
(носещи едновременно и микро-, и
макроспорангии) са включени в общи
спорокарпии. От стъблото излизат двойка
понякога и повече, овални спорокарпии,
които се намират в основата на листа. За
разлика от сем. Salviniaceae спорокарпната
обвивка при сем. Marsileaceae е хомологна
не с индузия, а с асимилиращия лист, който
затваря развиващия се сорус. Всеки сорус
съдържа един макроспорангий и много
микроспорангии. Те са разположени в
редица. Мъжкият протал, който остава
в микроспората, съдържа само два
антеридия, от които се развиват два
сперматозоида с вид на тирбушон. Женските
протали образуват само един архегоний.
Marsilea е единственото папратовидно растение, чиито листа извършват
слаби движения (никтинастия). Растенията
от това семейство често растат на гъсти
туфи в калта по бреговете на вирове и
потоци или потопени в плитка вода с част
от листата, плаващи на повърхността.
Преживяват зимата или сухия сезон, като
губят листата си и образуват твърди и
устойчиви на сушата размножителни органи.

Сем. Marsileaceae включва само
три рода. Повечето видове (около 55-60)
влизат в род Marsilea, разпространен в
тропическите и топлите части на умерените
зони по целия свят. Род Regnellidium
включва само един съществуващ и днес
вид, растящ в Южна Бразилия и съседните
части на Аржентина. Pilularia, включващ 5
известни вида, е широко разпространен
в умерените зони на Северното и Южното
полукълбо. Marsileaceae са най-тясно
свързани със семействата Salviniaceae и
Azollaceae, но техните представители не се
вкореняват в почвата, а плават свободно по
водната повърхност.
Marsileaceae притежават много от
основните структурни характеристики
на папратите, но различията са по-лесно
забележими. Те имат дълги ризоми,
пълзящи по повърхността или под земята.
Листата растат на групи, обособени в
отделни възли раздалечени по дължината на
ризомите. В резултат на това, за разлика от
останалите папрати, в общия вид на Marsileaceae не преобладават листата. Повечето
корени израстват от същите възли, както
листата, макар че те могат да растат и на
други места по дължината на ризомите.
Л и с та та са н а й -ле с н и те з а
наблюдение части на Marsileaceae. Те имат
дълга дръжка, завършваща с две, четири или
шест листчета. Броят на съставните листчета
е различен при отделните родове. При Pilularia листата са тесни, цилиндрични и се
стесняват към върха. При Regnellidium те
имат две широки листчета, а при Marsilea
— четири (понякога и шест), наподобявайки
четирилистна детелина. Частите на листа
на Marsilea не се появяват едновременно,
а две по две, като втората двойка е
разположена малко по-високо от първата.

20 January 2021/ 18:41:18

Повечето папрати имат перести листа с многобройни жилки, а спорангиите са разположени по долната им страна. Младите листа са спирално завити на върха. Анатомията на листа
е много близка до тази на семенните сухоземни растения. Епидермисът на листа съдържа
хлоропласти. Всички представители на класа са изоспорови. Като правило спорофилите и
стерилните листа се различават съществено само при няколко рода.
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Marsilea quadrifolia /L./

(четирилистно разковниче)
еuropean water clover
Името quadrifolia от латински означава четирилистен.
Многогодишно тревисто полуводно
или водно растение с крехко, дълго пълзящо коренище. Листата с дълги 1–20(80) cm
дръжки; листната пластинка е от 4 разположени на кръст обратноделтовидни до
обратнояйцевидни листчета със заоблени
върхове. Листата са с мрежовидно жилкуване. Ако листчетата са във вода са разтворени и плуват над водната повърхност,
а ако са на суша, през деня са разтворени, а вечер се прибират към дръжката.
Напречни прерези на стъбло показват две зони - външна светла и вътрешна тьмна. Светлата зона е външната кора,
обхващаща епидермиса и паренхимна
тъкан с големи овални въздухоносни радиални празнини. Вътрешната кора е с един

рядък вид с локално многобройни популации

водни басейни
със застояла или бавнотечаща вода
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2n=40

широк пръстен от механични клетки около
проводящпто снопче и сърцевината. Ендодермени слоеве отделят стелата от кората.
Стелата е от типа на амфифлойна сифоностела, т.е. сравнително примитивен тип.
Спорокарпите са яйцевидни, твърди,
влакнести, по 2 или 3 на дръжчици в основата на всяка листна дръжка. Образуват се в
края на лятото. На цвят са тъмнокафяви. Имат
доста дебела и сложно устроена обвивка.
Вътрешността на спорокарпия е заета от
спорангии и хрущялна тъкан. Спорангиите
са покрити е двуслойно покривало от едната страна, а от друга - от стените на самия
спорокарпий. Хрущялната тъкан образува
дебел пихтиест пръстен по тесните стени
на спорокарпия, за който се залавят сорусите. Хетероспорово растение. Във всеки
сорус са наредени гребеновидно макроспорангии (само с по една макроспора)
и микроспорангии (с множество микроспори). При узряване на сорусите в спорокарпия навлиза вода и пихтиестият пръстен
набъбва, притиска стените и спорокарпият
се разпуква по коремната страна, като се
разделя на 2 половини. Пихтиестият пръстен се издава навън и изнася и двата реда
соруси. При по-нататъшното набъбване и
опъване сорусите се откъсват от коремната
част на пръстена, който също се разкъсва.
Освобождаването на спорите става след
разтваряне на спорангиите. Макро- и микроспорите прорастват в редуцирани протали.
Расте в периодично наводнявани места със застояла или бавнотечаща вода – мочурища, периферни части на блата, канали
със спокойна вода, рибарници, разливи на
реки. В България се проявява като хидрофит,
докато на север е типичен хигрофит. Образува силно фрагментирани популации.
Защитен вид, критично застрашен. Сега
са потвърдени три находища (при с. Нова
Черна, гр. Белене и с. Обнова), но само популацията при с. Обнова е с многочислени индивиди, с висока плътност, на малка
площ. Едно от находищата на вида попада
в границите на природен парк „Персина“,
а друго – в защитената местност „Калимок–
Бръшлен“. По света се среща в Централна,
Южна и Източна Европа, Азия (умерените
части). Интродуциран вид в източните части
на Северна Америка.
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Размножаване при род Salvinia
Мъжките и женските гаметофити се
развиват от микро- и мегаспори, които се
образуват в микро- и мегаспорангии, затворени в микро- и мегасоруси. Сорусите
се образуват на спороносния, потопен във
водата, сегмент. Мегасорусите, обикновено
на дръжки, се образуват първи в основата на
сегмента. Микросорусите, като правило, са
приседнали (без дръжчици) и заемат останалата част на сегмента. Всички соруси по
форма и големина са сходни по между си.
Изключение прави Salvinia natans, при която
микросорусите са по-големи от мегасорусите. Мегасорусът се състои от няколко (до 25)
мегаспорангии, разположени или единично
на късо дебело краче (при Salvinia natans), или
на групи на разклонени крачета. Обвивката
на спорангия е тънка, без отвори. В мегаспорангиите се развива само по една голяма
мегаспора. Тя остава през цялото време в обвивката и пада заедно с нея. Обкръжаващата
мегаспората пенеста маса играе роля на
плавателно приспособление, както за мегаспорите, така и за развиващия се женски
гаметофит. В микросорусите се образуват
множество спорангии ( при Salvinia auriculata
до 500 броя), а в тях – по 32 (при Salvinia natans
– 64) микроспори. Микроспорите имат ясно
изразени трилъчеви ръбове. Съзряващите микроспори – по 4 – са потопени във втвърдяваща се плазмена маса, наречена масул.

арх. К. Лаковски

Името е дадено в чест на италианския
учен от XVII в. Anton Maria Salvini (1653–1729).
Всички представители на семейство Салвиниеви (Salviniaceae) са водни папрати. В
течение на много години салвиниевите са
сближавани с марсилеевите и са обединявани в един общ и изкуствено създаден
разред водни папрати – Hydropteridales. В
действителност салвиниевите са далеко
от марсилеевите. По съвременните представи, най-близки до тях семейства са
Hymenophyllaceae и Cyatheaceae, от общи
предци на които е възможно да са произлязли и салвиниевите. В семейство Salviniaceae
има само един род – род Salvinia. Десетте
вида съвременни салвинии се явяват остатък
от някога голям род, вероятно възникнал през
мезозоя.
Болшинството от салвиниевите
обитават пресноводни водоеми в тропиците
и субтропиците. С изключение на едногодишната Salvinia natans, видовете от този род
са многогодишни растения с плаващи на
повърхността на водата тънки разклонени
коренища, напълно лишени от придатъчни
корени. Коренищата на салвиниите носят
тясно разположените тричленни листни петури. Всяка петура се състои от двойка плаващи на повърхността на водата сегменти
по връхната страна на коренището и трети,
потопен сегмент, които представлява ред неразчленени нишки, гъсто покрити с власинки.
При най-древните намерени салвинии нишките на потопения сегмент са многократно
разчленени, но това свойство е загубено при
съвременните видове. Потопената във водата
кореноподобна част на растението изпълнява функция на отсъстващите при салвиниите корени, като се явява едновременно
абсорбиращ и стабилизиращ апарат. Освен това, на потопения сегмент се развиват
спороносните органи.
Много характерен признак, имащ значение за определяне на видовете, се явява
наличието или отсъствието на долната страна на плаващите сегменти на своеобразен
израстък – кил. Килът, състоящ се от рехава
тъкан, в горната си част е прикрепен към
средната жилка на сегмента, а в долната
– преминава в дръжка, съединяваща пла-

ващия сегмент с оста на цялото растение.
Килът се развива преди листа и плаващата
пластинка на младите листа създава впечатление на неголямо хоризонтално разширение на мощен, вертикално потопен във водата кил. Както показват палеоботаническите
находки, салвинии с килове са били широко
разпространени в миналите геоложки времена. Килът, по всяка вероятност, играе роля
на поплавък, удържащ плаващите листа на
повърхността на водата.

Спороносните структури на:
Marsileaceae (A, B)
Salviniaceae (C, D)
Мащабът е 1мм.

А) Marsilea: надлъжен разрез на елиптичен
спорокарпий. Стената на спорокарпия (sw), която се нарича още сoрофорна обвивка – sorophore
envelope (se), обгръща спорофора (s), главната
(v) и страничните (lv) жилки, и сорусите (so).
Всеки сорус е обвит с индузий (in). В детайлизирания сорус е показано разположението на мегаспорангиите (me) и микроспорангиите (mi); във
всички соруси подредбата на спорангиите е сходна и във всяка има и от двата вида спорангии.
B) Pilularia: надлъжен разрез на кълбовиден
спорокарпий. Стената на спорокарпия (sw), която се нарича още сoрофорна обвивка – sorophore
envelope (se), обгръща спорофора (s), главната
(v) и страничните (lv) жилки, и сорусите (so).
Всеки сорус е обвит с индузии (in). В детайлизирания сорус е показано разположението на мегаспорангиите (me) и микроспорангиите (mi); във
всички соруси подредбата на спорангиите е сходна и във всяка има и от двата вида спорангии.

Salviniaceae

C) Salvinia: надлъжен разрез на подводния
орган на растението. Този орган наречен още
сорофор (s) носи редуващи се соруси. Сорусите са обвити с индузий (in) и носят само еднотипни спорангии, т.е. съдържат или само
мегаспорангии (me) или само микроспорангии
(mi). Всички фертилни дялове се развиват на
второто дихотомно разклонение на спорофора,
но при различните видове салвинии има разлики
в подредбата на сорусите в съответния дял.
D): Azolla: надлъжен разрез през репродуктивната структура. Паренхимният слой (pl),
наречен още спорофорна обвивка (se), обгръща сорофора (s) и сорусите. Сорофорът има
два соруса (mes), съдържащи макроспорангии
(me), и два соруса (mis), съдържащи микроспорангии (mi). Всеки сорус е обвит в индузий (in).
Само Azolla nilotica има по 4 соруса на репродуктивните си органи, всички останали видове
имат по 2. Всеки репродуктивен орган може да
включва всякаква комбинация от соруси (съдържащи мегаспорангии и/или микроспорангии).
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В благоприятни условия салвиниите
бързо се разпростират по повърхността на
водата, поради добре развитото при тях вегетативно размножаване. Във възлите между
листата се намират пъпки, от които се развиват разклонения на коренището. Те лесно се
откъсват от основното стебло и се отнасят от
течението и животните. Стопанската дейност
на човека способства за още по-бързото
размножаване на някои видове. Salvinia auriculata, занесена в Африка от Южна Америка, прекрасно се е аклиматизирала там
и оказва съществено влияние на режима
и стопанската дейност на африканските
водоеми. В някои водоеми слоят от тази папрат достига дебелина 25 см и препятства
движението на плавателните съдове, пречи
на нормалната работа на турбините във водните електроцентрали, намалява количеството светлина и кислород във водата.
Салвиниите са популярни като декоративни растения в аквариуми и паркови
водоеми. В открити басейни най-добре се
развива Salvinia natans. В оранжерии и в стайни условия, обратно, това растение се развива по-зле, отколкото тропическите видове,
а зимата съвсем загива. В аквариуми обикновено се отглеждат американските тропически видове, например Salvinia auriculata и
Salvinia sprucei.
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Забележителен е фактът, че изкопаемата Salvinia reusii е имала амфиспорангиални соруси (соруси съдържащи едновременно мъжки и женски спорангии) с
многочислени микроспорангии и малък
брой мегаспорангии. При съвременните
салвинии са отбелязани случаи на развитие
наред с нормалните, на несвойствени за тях
амфиспорангиални соруси.
Прорастването на спорите става вътре в спорангиите. Мъжките гаметофити са
силно редуцирани, докато женските са доста по-големи. Прорастващата микроспора
разкъсва обвивката на спорангия и образува
в началото триклетъчен мъжки гаметофит.
Долната негова клетка отчленява малка клетчица, а от двете връхни клетки, чрез последващи деления, се образуват две безплодни
клетки – остатъци от обвивката на антеридия
и две сперматогенни клетки, всяка от които
произвежда по 4 спирално завити сперматозоида. При прорастването на мегаспората
нейната обвивка се разкъсва на три части и
зеленият женски гаметофит излиза навън във
вид на ветрило. На гаметофита се образуват
три късошийни архегония. Ако нито един от
тях не се оплоди, то може да се появят още
няколко. Опложда се и се развива само един
архегоний на гаметофита. Зародишът, диференцирайки се, образува краче, връх на
стебло, пъпковиден пръв лист, два следващи
листа един след друг и следващи листи в
петурки. Образуване на зародишен корен
с достоверност не е установено.
Еволюцията на салвиниите е вървяла
по пътя на редукцията. Тя е засегнала както
вегетативните, така и репродуктивните органи. Съкратили са се размерите на цялото
растение, листата, по-прост е станал строежът, много се е съкратил размерът на кила,
а в много случаи той съвсем е изчезнал. От
съвременните видове най-мощен, издут кил
има Salvinia oblongifolia, която има и най-големите листа. При повечето дребнолистни
салвинии (напр. Salvinia nymphellula) и килът е
значително по-малък. Светлолюбивите форми на Salvinia auriculata имат по-големи листа с по-добре развит кил, от сенколюбивите
форми.

Salviniaceae

Salvinia natans
Salvinia natans /L./ All.

(плаваща лейка)
floating watermoss, floating moss
Латинското име ‘natans‘ означава пла-

ващ.

Тази папрат единствена от рода е
едногодишно растение. Тя плава на повърхността на застояли и бавнотечащи води, като
понякога образува плътен слой, закриващ
достъпа на светлина във водоемите. Това е
проблем за развитието на други водни растения, водни насекоми и техните личинки. В същото време салвиниите служат за убежище
на малките рибки в първите дни от развитието
им. Плаващата лейка е с тънко, хоризонтално
стъбло, от което израстват по двойки срещуположни, цели, свободно плаващи листа.
Потопено под водата се развива трето листо,
което е разклонено и влакновидно и изпълнява ролята на корен. Овалните листа са с
дължината до 1,5 см и са покрити с власинки.

обикновен вид с плътни популации

водни басейни
със застояла или бавнотечаща вода
Я

Ф

М

А

М

Ю

ризоми:
дължина:
презимуващи:
хромозомен набор:

Ю

А

С

О

Н

Д

липсват
10-20см
не

2n=18

Цветът на листата реално е наситено зелен, но по власинките, с които са покрити, се задържат мехурчета въздух и
това често им придава сребрист изглед.
Oптималната температура на водата
за развитие на тази папрат е над 20ºС. При
по-ниски температури расте много бавно и листата са много малки. Твърдостта и
киселинността на водата нямат значение.
Salvinia natans обича ярка светлина и висока влажност на въздуха. В домашни условия вегетативното размножаване е единственото възможното. Отделя се парченце
стебло с двойка листа, което при добри
условия ще даде начало на ново растение.
Напречният пререз на стъблото напомня на колело със спици. Епидермис няма, в
центъра е концентричното проводящо снопче (с ксилем в средата), а около него се намира кора, разделена на триъгълни празни
ни, отделени една от друга от еднослойни
прегради. Слоевете около проводящото
снопче са изградени от дебелостенни клетки. В листата има 2 реда въздушни камери,
разделени от еднослойни стени. Клетките
на долния ред камери са по-големи и четириъгълни, а клетките на горния ред са подребни, ромбични, като от ъглите им излизат
брадавичките, образувани от няколко клетки.
Спорокарпиите са кръгли, диференцирани, разположени на групи по няколко на
обща дръжка в основата на листата. Те са
с двуслойно покривало (индузий). Мембраните са раздалечени и се събират само на
върха. Вътрешността е заета от един сорус,
съдържащ или микро-, или макроспорангии. Микроспорангиите имат еднослойна
обвивка и тънка дълга дръжка (краче), с
която се залавят върху плацента. Във всеки
сорус се развиват до 30 микроспорангия.
а във всеки един от тях по 64 микроспори.
На следващата пролет от микроспорите се
обрaзува мъжки силно редуциран гаметофит и само 1-2 антеридия, от които всеки
има 2 сперматозоида. Макроспорангиите
са по-едри, до 12 на брой в един спорокарпий. Те също са с еднослойна обвивка, но
се залавят за плацентата с къса дръжка. В
макроспорангиите се развива само една
макроспора с трислойна обвивка. Средната
обвивка е дебела, плътна, тъмнокафява, докато външната също е дебела, но не плътна.

Женският протал с силно редуциран, като
се подава навън от спората само като
пластинка, в която са потопени архегониите (липсват шийки). Характерна особеност
е, че оплодената яйцеклетка започва да
се дели и образува зародиш като остава
включена в архегония и съответно в протала.

В България плаващата лейка се среща в
крайморските езера, дунавското крайбрежие, в Пловдивско и Петричко. Видът е широко
разпространен в северното полукълбо. Среща се в Центрлна и Южна Европа, Северна
Африка, Азия и Южна Америка (в САЩ е интродуциран в щатите Ню Йорк и Масачузетс).
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Етимология: άζω - гр. суша, вехна +
ολλυµι - гр. изтребвам, убивам. Азолите биват
наричани още water velvet (водно кадифе)
или mosquito fern.
Азола е семейство плаващи водни папрати. Разпространени са в стоящи води, понякога закрепени към калта на дъното. Хетероспорови растения. Спорофитът на азолите
представлява дихотомно разклонено плаващо коренище, дълго до 25 см. На горната му
част в 2 реда са разположени малки (широки
0,6 – 2 мм) приседнали листа, които се застъпват подобно на рибни люспи и плътно
прикриват стъбълцето. От някои възли се спускат надолу придатъчни корени. Коренчетата
са рехави, тънки, прозрачни или кафеникави,
дълги около 3-5см. Стъблата най-често са
нефотосонтезиращи. Строежът на листата
на азолите говори за висока специализация.
Всеки лист се състои от два лопатковидни
сегмента – горен и долен. Горният сегмент,
излизащ над водата е фотосинтезиращ,
зелен или червеникав, съставен от няколко
слоя клетки в дебелина. Долният сегмент е
потопен във водата, тънък (само една клетка,
с изключение на основата), полупрозрачен
или безцветен. На някои от долните сегменти
се развиват соруси.
Забележителна особеност на азолите
е симбиозата на това растение със синьо-зелените водорасли Anabaena azollae – от семейство Nostocaceae. Водораслите “окупират”
кухината, която се намира на долната страна
на връхните въздушни сегменти, близо до основата. Тази кухина е обкръжена от епидермални клетки, от които излизат нишковидни
израстъци, които постепенно я обрастват, оставяйки съвсем малко централно отверстие.
Тази кухина е пълна със слуз, която, вероятно, е продукт, отделян от тези власинки. Има
предположение, че първоначално кухината
е изпълнявала роля на орган, запасяващ с
вода. По какъв начин попадат водорасли в
кухината на листа, е загадка до ден днешен.
Очевидно не е случайно, защото винаги точно
този вид водорасли се намира в азолите. Тези
водорасли се срещат сред власинките, намиращи се на крайчетата на младите листа.

В по-старата част на спорофита, където няма власинки, няма никакви следи от
водорасли. Според някои учени, водораслите
проникват от повърхността на листа в кухината в ранния стадий от развитието. Според
други учени, водораслите попадат във вече
формираната кухина през малкото отверстие. Това става, докато още между младите листенца има слуз, по която нишките на
водораслите влизат вътре. Има съобщения,
наистина много противоречиви, за това, че
водораслите съпровождат азолите и на различните стадии на полово размножаване.
Акинети на водораслите Anabaena azollae
постоянно се намират в мегаспорангиите
и тяхното прорастване върви паралелно с
развитието на спорите на азолите. Както е
известно, двамата партньори в симбиозата
трябва да имат полза от съюза. Водораслите
намират в съдружието физическа и химическа защита и постоянно снабдяване с минерали. Папратите, съдържащи водорасли, са
в състояние да фиксират атмосферния азот,
а водораслите се явяват като агент на фиксацията. Изказват се предположения, още
непотвърдени от точни данни, за съществуване на по-сложна симбиоза с трети член
– бактерии, които постоянно се срещат на
листата на азолите.
Размножаването на азолите често
преминава по вегетативен път. Страничните
клонки лесно се отчупват от главното стебло и
теченията ги отнасят. Понякога в разпространението на азолите участват водните птици и
човекът.
Жизненият цикъл на азолите е подобен на този на салвиниите. На най-първия
лист на всяка клонка, на потопения във водата сегмент, се развиват 2, по-рядко 4 соруса. Обикновено има двойка или микро-,
или мегасоруси, но соруси от двата типа
могат да присъстват и заедно. За разлика от
салвиниите, при азолите сорусите не са с
еднакви размери. Микросорусите са големи, обединяват от 7 до 100 микроспорангии.
Микроспорангиите са на тънки крачета. Вътре в спорангиите микроспорите образуват
няколко групи, които са обвити с пихтиесто
вещество. Тези структури се наричат масули.

При представителите на секция Azolla, от
рода Azolla –A. filiculoides,A. caroliniana, A. microphylla, A. mexicana – на повърхността на масулите се развиват захващащи се израстъци
или глохидии (малки власинки със закривен
като кукичка край). При папратите от секция Rhisosperma, от род Azolla –A. pinnata,A.
nilotica – глохидии не се образуват. В значително по-малките мегасоруси има само по
един мегаспорангий, в който има само по
една мегаспора. Мегаспорите, заключени
в големи масули, лежат в долната част на
мегаспорангия. Още три масула се разполагат във връхната част във вид на срастнали
крушовидни придатъци, които имат функцията на поплавъци. Развитието на мъжкия
гаметофит става в непосредствена близост
с женския. Преди развитието на гаметофита
мегаспорангиите се откъсват от майчиното
растение и плават по повърхността на водата. Към мегаспорите движението на водата
носи масули с микроспори. Микроспорите
остават вътре в масула през цялото време, докато се развива мъжкият гаметофит. Мъжките
гаметофити са силно редуцирани. Те се състоят от антеридий, обвивка от 5 клетки и две
стерилни клетки. В антеридия се образуват 8
сперматозоида. Развитието на мегасоруса
започва след развитието на микросоруса,
с което се гарантира наличието на сперматозоиди за оплождането. Прорастването на
мегаспорите – развитието на женския гаметофит – започва с делението на спорите на
две клетки, от които долната (тя е по-голяма)
повече не се дели и служи като резервоар
за хранителни вещества, а връхната, делейки
се, дава начало на женския гаметофит. Развиващият се гаметофит разкъсва обвивката
на спорангия и излиза навън. На връхната му
страна се развива един архегоний, но ако
не се получи оплождане, могат да се появят
още няколко допълнителни архегонии. Оплодената яйцеклетка дава начало на младия
спорофит, който плава на повърхността на
водата благодарение на въздуха, заключен в
аерокамерите на първия лист.
Понякога азолите се бъркат с водна
леща и други дребни плаващи растения, с
които споделят местообитанията си.

Azollaceae

Видове: Azolla filiculoides, Azolla caroliniana, Azolla mexicana, Azolla microphylla, Azolla
rubra, Azolla nilotica и Azolla pinnata.

Видовете Азола са трудни за идентифициране поради две причини:
- около 80% от растенията нямат спори,
които са един от сигурните белези за определяне на видовата принадлежност.
- необходим е микроскоп, за да се забележат особеностите на мегаспорите и броят
клетки на власинките по горния сегмент.

20 January 2021/ 18:41:18

Семейство Азолови
(Azollaceae)

арх. К. Лаковски

112

113
Azolla filiculoides

арх. К. Лаковски

II.3.3.

масула с глохидии
Azolla filiculoides >

Azolla filiculoides Lam.

(плаваща лейка)
water fern, red water fern, mosquito fern
Filiculoides идва от латинската дума
‘filicum(filix)‘ - папрат + oides - подобен, приличащ.
Достига размер 3-4(10)см. Листата
са голи, основно по-къси от 15мм. Горният дял на листа е тъп, с широк ципест ръб.
Власинки те по горния сегмент са едноклетъчни. Стъблото се разклонява вилужно симетрично (изотомия). Пълзящото стъбло се
изправя при възрастните екземпляри и при
повишаване на гъстотата на растенията.
Спорите се образуват на долния сегмент
на старите растения. Макроспорангиите се
състоят само от една макроспора. Микроспорангиите съдържат микроспори, обединени в 3 – 6 масули. (Вътре в спорангиите се
формират няколко групи микроспори, които
са обвити с втвърдяващо се пенесто вещество. Тези образувания се наричат масули.)

Масулите са снабдени с разположени напречно, закачващи се израстъци или глохидии (игловидни образувания със закривен
връх), които служат за фиксация. Глохидиите
винаги са едноклетъчни.

иннтродуциран вид с плътни популации

водни басейни
със застояла или бавнотечаща вода
Ф

М

А

М

Ю

ризоми:
дължина:
презимуващи:
хромозомен набор:

Ю

А

С

О

Н

Д

дълги, разклонени
3-10см
частично

2n=44

Наред с A. caroliana е най-студоустойчивия
вид азола. Оцелява дори при леко заледяване
на водоема. Освен това е най-толерантния
към солеността вид от семейството, издържайки соленост до 2,5‰. Произлиза от Южна
Америка и тихоокеанското крайбрежие
на САЩ. Инвазивен вид, пренесен в Азия,
Африка и Европа, включително и България.
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Azollaceae
Azolla filiculoides

II.3.4.

Azolla caroliniana
Azolla caroliniana Wild.

(плаваща лейка)
water fern, red water fern
mosquito fern
Името си дължи на района, от който
произхожда - щатите Северна и Южна Каролина.
Azolla caroliniana достига размер 1-2см.
Листът е покрит с миниатюрни власинки от
лицевата си страна; власинките са двуклетъчни, несмачкваеми. Долният сегмент е потопен във водата, тънък, безцветен. Горният
дял на листа е заострен, с тесен ципест ръб.
Коренчетата са събрани в снопче. Успява да
оцелее през студените месеци в умерените климатични зони. Най-приспособеният
вид за преживяване в калта при сезонното
пресъхване на водоемите. Листата са дълги
2,5-5см. Разклоняват се дихотомно несиметрично (хетеротомия). Спорите се образуват
на долния сегмент на старите растения.

арх. К. Лаковски

115
Макроспорангиите се състоят само от
една макроспора. Макроспорите не са покрити с ръбати брадавичести израстъци, но
са гъсто обвити с преплетени власинки. Микроспорангиите са 8 – 40 – сферични, на тънки крачета и съдържат микроспори (мъжките
са по-големи от женските), обединени в 3 – 6
масула. (Вътре в спорангиите микроспорите
образуват няколко групи, които са обвити с
втвърдяващо се пенесто вещество. Тези образувания се наричат масули.) Масулите са
снабдени с разположени напречно, закачващи се израстъци или глохидии (бодли със
закривен връх), които служат за фиксация.

Произлиза от източното крайбрежие на
Северна Америка. Инвазивен вид, пренесен
в Европа, Азия и Африка. Наред с A. filicoides
е най-студоустойчивия вид азола, като дори
може да преживее за кратко покрит с лед.

иннтродуциран вид с плътни популации

водни басейни
със застояла или бавнотечаща вода
Ф

М

А

М

Ю

ризоми:
дължина:
презимуващи:
хромозомен набор:

Ю

А

С

О

Н

Д

дълги, разклонени
3-5см
частично
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Osmunda regalis
Osmunda regalis /L./

(царска папрат,
величествена осмунда)
royal fern

Asplenium scolopendrium

B - хемидиморфизъм

Osmunda claytoniana
Osmunda regalis
C - диморфизъм
Osmundastrum cinnamomeum

II.4. род Osmunda
Има няколко предположения за произхода на името: 1. от латинското ‘os’, кост +
‘munda’, лекувам, защото корените са се ползвали като лек за рахит; 2. от латинското ‘os’,
кост + ‚mundae’, чистя, тъй като се е използвало в медицината за почистване на кости; 3. от
Osmunder, саксонският бог на войната; 4. от
англо-саксонски ‘os’, бог + ‘mund’, защита.
Съществува предание за родовото име
на тази папрат, което датира от времената
на норманското нашествие на Британските острови. Според легендата имало един селянин на
име Osmund, който живве на брега на река със
семейството си. Дъщеря му била голяма красавица и той много се грижел за нея. Когато до него
достигнала вестта за приближаващите нормани, той качил жена си и дъщеря се на лодката
и ги откарал на един остров обрасъл с кралска
папрат. Скрил ги в гъсталака на високите три
метра папрати докато отмине опасността.
Оттогава папратта получила името на Osmund.
Сем. Osmundaceae e сред еволюционно
най-старите, които са оцелели до наши дни.
Нещо повече, от Osmunda claytoniana на практика е най-стария фосил на висше растение,
което все още населява планетата – датиран е
на 180млн. години.

Ризомите са масивни, дървовидни, изправени (до 100см), а по-рядко късопълзящи.
Те формират своеобразно стъбло (stem), обсипанo с останки от основите на стари дръжки
и нишковидни корени. Люспите са нарядко и не
се задържат по по-старите стъбла. Листопадни растения с изразен листен диморфизъм или
хемидиморфизъм. Уникални за този род папрати са прилистниците (разширените основи на
листата). Младите прилистниците са мъхести.
Проводящото каналче(vascular bundle) е едно с
‘U’-образна форма. Краищата на раменете на
‘U’-то са завити спирално навътре. Листата са
просто перести(1-pinnate) или двойноперести(2pinnate). Рахисът е с надлъжен канал. Покрит
е с восъчен филм, който е хидрофобен. Има
множество червеникави нишковидни израстъци. Петурите са катадромични. Жилкуването
е пересто, с раздвоени жилки, достигащи края
на листните дялове. Фертилните листа притежават фотосинтезираща част, но тя е силно
редуцирана и по връхната част на листа вместо
листни дялове се развиват струпвания от спорангии. Храктерна особеност е липсата на соруси и индузий. Спорангиите са големи, сферични,
на цвят са черни (когато достигнат зрялост).
Спорите са зелени, защото съдържат хлорофил.

напречен разрез през стъбло

рядък

брегове на реки, влажни зони

Я

Ф

М

А

М

Ю

ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:

Ю

А

С

О

Н

Д

къси, разклонени
до 150 (200)см
не
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А - мономорфни листа

Името идва от латински:‘regalis‘ - кралски.
Многогодишно тревисто растение с късо,
масивно коренище, достигащо дължина
70см, често образуващо подобие на дънер
с разклонения от стари стебла оплетени от
тънки черни коренчета. Растението достига
височина над два метра и е една от най-големите европейски папрати. Листата са непрезимуващи, повече или по-малко кожести, дълги до 60-120(150) cm, широки 30-40cm,
двойноперести. Вторичните петури на листа
са разположени срещуположно (между 5 и
9 чифта). Дръжките са с овална форма с
жлеб от лицевата страна. Когато са млади са
покрити с червеникави власинки, скоро след
това падат. Проводящите снопчета имат Uобразна форма със завити навътре краища.

2n=44

2C/D

Osmunda

Osmunda regalis
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спори на кралска папрат
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Вторичните петури имат 8-12 чифта
срещуположни и полусрещуположни (катадромично подредени) дялове (petioles) 2,5-6(8)cm дълги и 1-2cm широки. Петурите са
нечифтоперести. Листните дялове (petioles)
са почти целокрайни, слабо назъбени по
връхчетата. Цветът на листата е светлозелен, а
през есента - жълт. Когато се покажат рано на
пролет, листата, са гъсто покрити със златист
мъх, който скоро пада. Много мразоустойчив
вид, но листата са силно чувствителни към
студа и загиват бързо още с първите есенни
студове. Външните листа в туфата са стерилни, вътрешните - спороносни. Стерилните
листа са разперени, а спороносните - изправени. При фертилните листа се наблюдава долна(proximal) стерилна част (2-3 чифта
вторични петури, аналогични на тези на стерилните листа) и връхна(distal) спороносна
(7-14чифта) метлицовидна част, покрита с
многобройни едри, кълбовидни или крушовидни спорангии с къси дръжчици. Спорангиите са двуделни, без анулус. Спорангиите в свежо състояние са зелени (съдържат
хлорофил), а когато озреят стават тъмни до
черни. Не се групират в соруси. Папратта
образува спорофили през пролетта, Спорите запазват кълняемост само няколко дни.
Силно влаголюбив вид. Обитава открити мочурливи или засъхващи места, край напоителни канали и сенчести влажни места в
горички от черна елша и върба. Расте върху
делувиални, слабо до много кисели почви. У
нас се среща единствено в Струмска долина в близост до границата с Гърция. Известни
са три фрагментирани популации с групи
от няколко десетки до няколкостотин индивида. ( в долината на р. Струмешница, при
с. Коларово и с. Габрене, край с.Елешница,
Благоевградско, в м.Коджа Орман и
м.Зарзалиите). Критично застрашен вид.
Почти космополитен вид, с много широко, но дизюнктно разпространение. Европа (предимно Западна), Азорски острови,
Африка, Мадагаскар, Маскаренски острови, Азия, Северна Америка (източната част),
Мексико, Централна Америка и Антилските
острови, Южна Америка.
В Пиренеите все още тази папрат се
слави като лечебно растение. В миналото
стъблата са използвани често от градинарите
като субстрат за епифитни растения.
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Osmunda
Osmunda regalis

Идва от гръцкото ‘ἀδίαντος’ - непромокаем и се дължи на отблъскващите водата листа.
Стъблата(stem) са от полуизправени
до пълзящи, мъхести, покрити с люспи. Растенията са листопадни. Дръжките(petiole,
stipe) са кафяви до тъмно виолетови, с жлеб
отгоре, гладки почти без люспи. Проводящите
каналчета(vascular bundles) са 1-2. Листът е
просто перест (pinnate), двойно перест(bipinnate,
2-pinnate) или тройноперест(3-pinnate). Формата може да бъде различна: длановиден
(pedate), или прост ветриловиен(fan-shaped),
триъгълен(trowel-shaped), яйцевиден(ovate) и
др. Листенцата (pinnule, leaflet) са нежни,
тънки и меки. По формата са кръгли, ромбични, яйцевидни или ветриловидни, назъбени по периферията. Жилкуването е пересто
(мрежовидно) като липсва централна жилка.
Спорангиите са свободно разположени по периферията на листата. Периферията на листните дялове е ципеста, огъната навътре, оформяйки псевдоиндузий.
Спорангиите са жълти или жълто-кафяви.

II.5.1.

Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris /L./

(венерин косъм)
Venus‘s-hair fern, southern
maidenhair, true maidenhair
Идва от латински: ‘capillus’ - коса +
‘veneris‘ - по името на богинята Венера, която изплува от морските вълни съвсем суха. В
една от „идилиите„ на поета Теокрит е описана случката с отвличането на младия Хилас,
слугата на Херкулес, от нимфите. Сред другите растения около извора е спомената и
свежо зелената maidenhair fern. Гърците я
наричат adianton - ‚αδιαντον‘. Хипократ я
споменава в своите книги. Теофраст също
изброява няколко от лечебните ѝ свойства,
сред които това да помага при косопад.
Римляните също оценили това растение. В
околностите на Помпей и на Рим било разпространено вярването, че пет листенца от
Adiantum capillus-veneris накиснати в литър
вода предизвикват аборт.

рядък
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Плиний е оставил доста обширно описание на медицинското приложение на
папратта и пише: „Напразно е да топиш
Adiantum във вода, защото той винаги остава сух“. Той описва смес от Adiantum capillusveneris, вино, семена от целина и зехтин, която
не само боядисва косата, но я сгъстява и
прави блестяща. Сред многобройните лечебни свойства е и свойството да предизвиква аборт. Същите приложения потвърждава
и Диоскорид.
В гръцката митология, а после и в римската, тази папрат наред с кипариса и чимшира е сред растенията символи на Хадес
и неговата жена Персефона. Тази папрат
се наричала в Исландия Freyjuhâr, в Дания
Fruehaar, а по-късно Venusstraa, Venusgräs. В
скандинавската митология Freyja (/ˈfreɪə/; старонорманска дума за „(the) Lady“) е богиня,
която се асоциира с война, смърт, любов,
секс, плодовитост, злато.
Многогодишно тревисто растение с
късопълзящо коренище. Ризомите са тънки,
люспести, покрити с едноцветни златистокафяви или кафяви люспи. Люспите са целокрайни, обикновено имат само по един
широк зъб в основата. Листата са нежни,
дълги до 30 cm, яйцевидни до яйцевидноланцетни, двойно- или тройноперести. Висящи
или дъговидно провиснали, мономорфни.
Дръжката е черно-виолетова до чисто черна с диаметър 0,5-1,5мм гладка, понякога
покрита с восъчен налеп. Отношението
на дължините лист /дръжка е 3:2. Рахисът е
прав или начупен, гладък без восъчен налеп.
Вторичните петури са ланцетни, 7-9 чифта,
подредени анадромично. Дръжките на отделните листни дялове са с дължина само
няколко милиметра, но са ясно обособени, тъмни на цвят и преминават в основата
на листчето. Формата на листните дялове е
ветриловидна, триъгълна или ромбовидна,
без ясно видима средна жилка. Основата
на делчето е клиновидна. Листата са гладки
и от двете страни, светлозелени или зелени,
тънки и деликатни. Жилкуването е пересто с
вилужно разклонени жилки, достигащи листния ръб във върховете на зъбчетата.
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Расте предимно на сянка, по скални
ръбове, в ниши или пукнатини на мокри варовикови скали, край извори и речни брегове. Спорите често намират благоприятна
среда за развитие в хоросана по фугите на
каменни мостове, подпорни стени, чешми
и др. Изисква постоянна влага. Популациите
са фрагментирани, малочислени, с мозаечна пространствена структура, рядко многочислени и с плътно покритие. Не понася
ниски температури. Растението е индикатор
за варовита почва. Среща се естествено в
зоните с топъл умерен и тропически климат.
Естествено разпространен вид в В България
е защитен от закона вид. Среща се в Западните гранични планини, Струмска долина,
Славянка, Родопи; до 1000м н.в
В тропичните и топлите умерени зони
е почти космополитен вид: Западна и Южна
Европа, Крим, Северна, Централна и Южна
Африка, Мадагаскар, Маскаренски острови, о. Реюнион, Азия, Северна и Южна Америка – от южните райони на САЩ до Венецуела и Перу, Австралия, Полинезия. Достига до
2500м н.в. На много места е рядък вид. Има
няколко изолирани доста северни популации, неизбежно свързани с термални извори,
които формират подходящ микроклимат
- Cascade Springs, Black Hills (South Dakota,
USA), Fairmont Hot Springs(British Columbia,
Canada), Zvonce spa resort (Звоначка Бања,
Zvonačka Banja), близо до Пирот, Сърбия.
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Външният ръб на стерилните сегменти е
фестониран, а този на фертилните ципест
и прегънат надолу, образувайки псевдоиндузий, покриващ сорусите. Сорусите са
групирани по периферията на листчетата
между жилките. Всеки псевдоиндизий покрива 2-10 соруса. Спорангиите са жълтеникави
до жълто-кафяви. Има диплоиден хромозомен набор. В Северна Америка са документирани находища от A. capillus-veneris с
тетраплоиден хромозомен набор 2n=120, но
все още североамериканската популация
не е приета за подвид.
По време на Ренесанса в Германия швейцарският физик, алхмик и астролог Парацелз (Paracelsus, Philippus Aureolus Teophrastus
Bombastus von Hohenheim), който се изявява
и като лекар, е сред привържениците на The
Doctrine of Signatures или „подобно лекува
подобно“. И едно от растенията описано
от него като лечебно е именно Adiantum
capillus-veneris, което по аналогия се приема,
че лекува косопад. В миналото във Франция
приготвяли сироп от тази папрат, който наричали ‚Sirop de Capillaire‘, Първата рецепта
датира от VIIIв. За напитката се смятало, че
помага при катар на горните дихателни пътища като действа облекчаващо и стимулиращо. Сиропът става доста популярно средство при настинки и започват да го изнасят
в Англия. После се разпространява и зад
океана като популярността му се запазва
чак до началото на XXв. В оригиналната рецепта 150гр пресни листа от папратта и 60гр
корен Glycyrrhiza glabra се заливат с 3л вряла
вода. Сместта се оставя за 6 часа. После се
добавят още 1350гр захар и 0,5л портокалов
сок. (нерафинираната захар използвана в
миналото се пречиствала с яйчен белтък). В
някои рецепти сиропът се ароматизира с
портокалови или лимонови цветове.
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Идва от гръцките думи ‘kryptos’ (kρυφός)
–скрит, таен + ‘gramme’(γραμμή) –линия. Наименованието се дължи на разположените по
периферията на листа ивични соруси, покрити
от прегънатите надолу краища на листата.
Стъблата(stem) са изправени или стелещи се, по-малко или повече разклонени, покрити
с люспи. Люспите са безцветни или кафеникави, най-често монохромни, по-рядко двуцветни. Листата са опадащи, по-рядко вечнозелени.
Видовете от този род са дребни (до 30см). Наблюдава се диморфизъм. Фертилните листа са
няколко сантиметра по-дълги от стерилните.
Освен това дяловете(pinnule, leaflet) са по тесни
и издължени по форма от тези на стерилните
листа. Дръжките(petiole, stipe) са тъмнокафяви в началото и с отдалечаване от основата
изсветляват. По горната повърхност(adaxially)
има надлъжен канал. Дръжките са люспести.
Има две проводящи каналчета. Вторичните
дръжки (petiolule) са зелени. Листата са двойно- (bipinnate, 2-pinnate) или тройноперести(3pinnate). Формата им е триъгълна(deltate),
издължена(lanceolate) или елипсовидна (elliptic).
Листчетата(pinnule, leaflet) най-често са меки
или мембранести, по-рядко плътни до почти кожести. Отгоре са гладки или покрити с редки власинки, отдолу са гладки. Жилкуването е пересто.
Сорите са без индузии, разположени по
протежение на жилките близо до периферията на листа. Листните дялове(pinnule, leaflet)
на фертилните листа са силно извити надолу и
оформят псевдоиндузий. Когато спорите узреят
листенцата се изправят и откриват сорите.
Спорангиите са жълтеникави.

II.6.1.

Cryptogramma crispa

Cryptogramma crispa /L./ R. Br. ex Hook

(магданозена папрат)
parsley fern

Многогодишно папратово растение.
Името му идва от латинската дума ‘crispa‘ и
означава ‘къдрав, набръчкан’ и се дължи на
завитите дялове на фертилните листа оформящи псевдоиндузий.
Стъблата са къси пълзящи, разклонени,
покрити с тесни бледо кафяви люспи и с многобройни тънки жилчести коренчета. Освен
това по тях често има остатъци от стари изсъхнали дръжки. На височина достига 15-25см,
ширина 3-8см. Растенията са листопадни,
с изявен диморфизъм. Листата израстват в
гъста туфа от пълзящите стъбла. Дръжките са
до два пъти по-дълги от листата. В основата
си са сламено кафяви, с редки кафникави
люспи. Петурата е тройнопереста. Стерилните листа са видимо по-къси от фертилните, с яйцевидна до триъгълно-яйцевидна
форма. Листата са светлозелени и гладки.

Състоят се от 3-4 чифта(за фертилните) и
3-7 чифта (за вегетативните) яйцевидни вторични петури. При стерилните листа формата на дяловете е обратнояйцевидна с
клиновидна основа. Периферията им е
назъбена, жилкуването е пересто. Дяловете
на фертилните листа са видимо по-тесни,
с линейна форма. Имат по две проводящи
каналчета. Сорусите са разположени близо
до периферията на листа, в края на жилките. Ръбовете на листните делчета са много
силно закривени надолу (почти до форма
на тръбичка), така че да покрият сорусите.
Индузий липсва. Когато узреят съседните
соруси се сливат. Спорангиите са жълти.
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В България видът се среща в Рила,
Пирин и Витоша на височина 2000-2500м
н.в. Обитава пукнатини на вулканични скали и сипеи, по които дълго се задържа
сняг. Много студоустойчив вид. Мезофит,
хигромезофит, сциофит. Разпространен
в цяла Европа, Англия и Ирландия, Кавказ, Сибир, Мала Азия от 1900-3100м н.в.
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Съ-

C. acrostichoides R. Br.: 2n = 60, диплоиден;
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ществуват редица сходни видове в Северна Америка и Азия, които са с недокрай изяснен таксономичен статут и
много автори ги смятат за вариации или
подвидове на европейската C. crispa.

централна и северозападна Северна Америка и североизточна Азия;
• C. brunoniana Wall. ex Hook. & Grev.: 2n = 60,
диплоиден; южна Централна Азия, на изток
до Тайван;
• C. cascadensis E.R. Alverson: 2n = 60, диплоиден; западна Севрна Америка;
• C. crispa (L.) R. Br. ex Hook.: 2n = 120, тетраплоиден; Европа на север до северен Урал, на
изток до Кавказ и свероизточна Турция;
• C. fumariifolia (Phil. ex Baker) Christ: 2n = ?;
югозап. Южна Америка (Чили, Аржентина);
• C. raddeana Fomin (C. brunoniana ssp.
raddeana [Fomin] Fraser-Jenk.): 2n = 60?;
южен и югоизточен Сибир (ез.Байкал, пл.
Становой, Приморски край, р.Амур) и Китай (Hubei, Shaanxi, Sichuan, Xizang, Yunnan)
• C. sitchensis (Rupr.) Moore: 2n = 120, тетраплоиден; северозападна Северна Америка;
• C. stelleri (Gmel.) Prantl: 2n = 60, диплоиден;
северна и източна Азия, Северна Америка,
Европа (северен и източен Урал, р.Печора,
Тиман);
• C. bithynica, 2n = 240, октаплоиден; Турция
(планината Улудаг);

Cryptogramma

Cryptogramma crispa
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Paragymnopteris marantae

Paragymnopteris marantae (L.) K. H. Shing
= Notholaena marantae /L./ Desv.
= Cheilanthes maranthae /L./ Domin
= Acrostichum marantae /L./

(марантова лъжепокривница)

От гръцките думи ‘νόθος‘-фалшив,
лъжлив + ‘χλαίνα‘-наметало, плащ. Видовото
име идва от италианския физик и ботаник
Bartolomeo Maranta (1500-1571), който завършва ботаническата градина в Неапол и
е сред основателите на тази в Рим.
Многогодишно вечнозелено тревисто
растение. Папрат с къси пълзящи коренища,
ризомите са гъсто покрити със светлокафяви люспи. Достига височина 10-30см. Листата са изправени, образуват гъсти туфи.
Дръжките са крехки, червеникаво-кафяви,
блестящи, покрити с власинки и люспи, които продължават по рахиса и оста (costa) на
вторичните петури. Мономорфни листа, кожести, перестонасечени или двойноперести. Горната им повърност е тъмнозелена,
гладка, а долната – гъсто покрита със светлокафяви или червеникавокафяви власинки.

Основните вторични петури имат къси дръжчици, а връхните са приседнали към рахиса,
като почти винаги са срещуположни. Листните делчета са продълговати, целокрайни
с тъп връх и ясно изразена средна жилка.
Сорусите са периферни, разположени са
по всички дялове на листа от основата до
върха. Листният ръб се завива надолу, за да
ги покрие частично.
Расте в пукнатини на вулканични скали, между камъни сред храсталаци и редки
гори в ниския и среден планински пояс. Издържа на засушаване. При продължителна
липса на влага растението изпада в състояние на естивация (аналогична на зимната
хибернация). Ризомите изтеглят обратно соковете от останалите части на растението.
Растежът спира, а листата изсъхват и изглеждат съвсем мъртви. При първите дъждове растението възвръща жизнените си функции.
Ксерофит. Расте еднакво добре на сянка и
на по-светли места. В България се среща в
Централна и Източна Стара Планина, Беласица, Странджа, Рило-Родопски масив до
1200м н.в. Иначе е разпротанен в Средиземноморието, Цетрална Европа, Крим, Мала
Азия и Кавказ, района на Хималаите, Китай.
Разграничават се два подвида:
••Paragymnopteris marantae subsp. subcordata (Cav.)
- Канарски о-ви, о-в Мадейра
••Paragymnopteris marantae subsp. marantae (L.)
K.H.Shing

арх. К. Лаковски

Названието Cheilanthes е с гръцки произход: ‘Cheilos’ (χειλῶν)–устна, бряг + ‘Anthos’
(ἄνθος) – цвете. Вероятно е свързано с псевдоиндузият, имащ форма на устна, който покрива
спорангиите.
Названието Paragymnopteris също е с
гръщки произход ‘pará‘ (πᾰρἆ) - близък + род
Gymnopteris ( от гр. ‘gymnós‘ (γυμνός) - гол +
‘ptéris‘ (πτέρις) - папрат)
Стъблата(stem) са изправени или дълги
пълзящи, често разклонени, покрити с кафяви
или черни люспи. Често люспите са двуцветни, с
тъмна ивица по средата. Вечнозелени растения.
Листата са мономорфни. При част от видовете се образуват множество листа групирани в
снопчета (туфи), а при други листата са по-рехаво разположени по дължината на ризомите.
Дръжките(petiole, stipe) са тъмни, черни или
кафяви, по-рядко сламенокафяви. Дръжките
са гладки, мъхести или покрити с люспи. Сечението им е кръгло, сплескано, понякога с надлъжен канал по горната повърхност(adaxially).
Проводящото каналче(vascular bundle) е едно.
Листът е перест (pinated), а към връха наделен(pinnatifid). Листът е кожест, много порядко мек и тънък, мъхест и/или люспест отдолу и мъхест или гладък отгоре. Отделните дялове са целокрайни(entire) без дръжка(petiolulate)
или с къса такава. Жилкуването е пересто.
Спорангиите са разположени по периферията на лисчетата(pinnule, leaflet). Цветът
им е кафяв или черен, понякога сив. След развитие на спорангиите периферията на листчетата се завива леко надолу, така че да ги покрие.

II.7.1.

рядък

цепнатини на вулканични скали и сипеи
планински райони
Я

Ф

М

А

М

Ю

ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:

Ю

А

С

О

Н

Д

къси пълзящи
до 30см
частично

20 January 2021/ 18:41:18

II.7. род Cheilanthes/ Paragymnopteris
		 /Lip fern/

2n=58

2C

Cheilanthes/Paragymnopteris

Paragymnopteris marantae

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

135

Cheilanthes/Paragymnopteris

Paragymnopteris marantae

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

136

Cheilanthes/Paragymnopteris

Paragymnopteris marantae

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

137

Cheilanthes/Paragymnopteris

Paragymnopteris marantae

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

138

Cheilanthes/Paragymnopteris

Paragymnopteris marantae

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

139

Cheilanthes/Paragymnopteris

Paragymnopteris marantae

II.7.2.

арх. К. Лаковски

140
Cheilanthes persica

Cheilanthes persica /Bory/ Mett. Ex Kuhn.
= Notholaena persica Bory
= Oeosporangium persicum (Bory) Vis.
= Allosorus persicus (Bory) Christenh.

(персийски крайспорник)

Многогодишно вечнозелено тревисто
растение високо 10-15см. Папрат с дълги
пълзящи коренища, ризомите са покрити
с тесни тъмнокафяви люспи. Дръжките са
крехки, червеникаво-кафяви, блестящи, покрити с власинки и люспи. На дължина са
почти колкото листата. Мономорфни продълговати или линейно-ланцетни листа, кожести, тройноперести. Горната им повърност е гладка, а долната- мъхеста. Листните
делчета са овални или полукръгли, малки,
изпъкнали, а краищата им преминават
в псевдоиндузий. Листните делчета нямат
ясно изразена средна жилка. Сорусите се
състоят от малко на брой спорангии, разположени са периферно на удебеления в
края на листните жилки. Скрити са под завитите надолу ръбчета на листните делчета.

Расте в скални пукнатини в ниския
планински пояс. Ксерофит. В България се
среща в Източна Стара Планина (Сините камъни, Сливен), Странджа (около М. Търново),
Родопи до 1500м н.в. Защитен вид. Разпротанен в Средиземноморието, Крим, Мала
Азия, Кавказ, Централна Азия и Хималаите.

много рядък вид
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Cheilanthes/Paragymnopteris

Cheilanthes persica

Названието има гръцки произход (‘a’-без +
‘splina’(σπλήνα), далак. Обяснява се с това, че някои
растения от семейството се използват от народната медицина за лечение на заболявания на бъбреците,
далака и черния дроб. За първи път названието се открива в съчиненията на Плиний и Диоскорид. Там се
описва, че домашни животни, които са яли този вид
папрат се оказват без далак, когато биват заколени.
Стъблата(stem) най-често са изправени,
покрити с кафяви люспи с мрежовидна структура. Тази мрежовидна, подобна на стъклен витраж,
структура на люспите е уникална черта за семейството. По главната ос (rachis) на листа (frond)
също понякога се наблюдават малки люспи(scales)
и нишковидни израстъци. Сечението на листните
дръжки (petiole, stipe) е радиално симетрично или
дорзовентрално(гръбно-коремно) сплескано. В повечето случаи дръжката е къса, люспеста в основата.
Проводящите каналчета (vascular bundles) са 2 „C”
образни допрени гръб в гръб. По-нагоре двете каналчета се обединяват в едно с „X” образно сечение.
Формата на листа (blade) варира много.
Листото може да бъде просто (simple, undivided)
или сложно (compound) – пересто (pinnate) или
двойнопересто(bipinnate, 2-pinnate) и тройнопересто (3-pinnate). Жилкуването е пересто (мрежовидно).
Отличителна черта са спорангиите
(sporangia) групирани в линейни соруси (sori) защитени с тънък индузий(indusium), който е захванат
по вътрешната дълга страна на сорусите и повтаря
тяхната форма. Сорусите са ориентирани по протежение на нишките (veins) на листа (pinnule, leaflet).

II.8.1.

Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium adiantum-nigrum /L./

(черно изтравниче)
black spleenwort

Наименованието идва от гръцката
дума ‘adianton’ (ἀδίαντον), вид папрат Adiantum capillus-veneris, често бъркан с Asplenium sp. + латинското ‘nigrum’, черен (от характерния тъмен цвят на листните дръжки).
Ризомите са къси пълзящи, разклонени, с изправени върхове. Покрити са с
характерните за рода решетъчни люспи,
кафяви на цвят, триъгълни с нишковиден
край, целокрайни, дълги до 6мм. Вечнозелено растение. Листата са разположени
в края на коренището оформяйки рехава
туфа. Листата са мономорфни. Дължината им е до 40-45см когато растението е
на завет и защитено, а на открито е доста
по-дребно и с по-къси дръжки. Дръжките са дълги, тъмни, червеникавокафяви в
основата си. Тъмната окраска достига и
по двете повърхности на дръжката до базалните листни дялове, рахисът е зелен.

Съотношението в дължините на петура и
дръжка се движи в границите от 1:1 до 3:2. В
самата си основа дръжките са удебелени,
покрити с нишковидни черно-кафяви люспи, а по-нагоре са полуцилиндични и набраздени от горната страна. Проводящите
каналчета са характерните за рода: две Собразни, допрени гръб в гръб, които по-нагоре преминават в едно Х-образно. Петурата
е двойнопересто-насечена или тройнопереста. Петурите са с характерна яйцевидно-триъгълна или ланцетно-триъгълна форма с остър връх. Вторичните петури са триъгълни, 4-12 чифта, най-често срещуположни,
анадромично подредени с добре изразени
дръжчици. Най-големи са най-долните. Листът е лъскаво зелен, леко кожест. Дяловете на
вторичните петури са под ъгъл 60º спрямо
оста. Формата на листа и на листните дялове варира много между отделните индивиди особено при различни местообитания.

Крайните дялове са овални или яйцевидни, често назъбени или напилени, с
изразена централна ос и незабележими жилки. Долната повърхност, особено
около централните жилки на
дяловете,
има разпръснати нарядко тесни дребни тъмни люспи (видими с ръчна лупа).
Жилкуването е пересто с вилужно разклоняващи се жилки, които не достигат до листния
ръб. Сорусите са линейни, успоредни на
жилките на листенцата и покриват голяма
част от долната повърхност на листа, като
когато узреят съседните соруси се сливат.
Има 1- 4 чифта соруси на всеки листен сегмент, разположени от двете страни на централната нишка. Индузиуят е белезникав,
мембранест, целокраен, отварящ се към
средната жилка на сегмента. Спорангиите
са черни, а спорите тъмнокафяви, със широки крилца с доста неправилна форма.
Среща се в цялата страна на надморска височина до 2220м. За разлика от
много други наши папрати не формира
гъсти популации. Расте на добре дренирани почви, неутрални или кисели, по слабо
ослънчени зидове, речни брегове, гори и
скали. Сравнително често срещан вид в Европа и Британските острови, но дисперсно
разпространен в Северна Америка, Китай,
Индия, Афганистан, Пакистан и Мала Азия.
Често образува хибриди с други видове от род Asplenium. Но това важи с пълна
сила само за популациите в Европа. Тези в
Северна Америка, освен че са далеч помалобройни, не дават хибриди.

широко разпространен
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Asplenium
Asplenium adiantum-nigrum
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Asplenium adiantumnigrum ssp. serpentini

Asplenium adiantum-nigrum subsp. serpentini
/Tausch/ Heufl.
=Asplenium cuneifolium Viv.

(клиновидно изтравниче)
serpentine spleenwort

листо.

От латински ’cuneus’ – клин + ‘folium’ –

Все още няма единно мнение по въпроса дали това е отделен вид или подвид
на A. adiantum-nigrum. Поради голямата вариативност на формата на листните дялове
трудно се различава от A. adiantum-nigrum и

Asplenium adiantum-nigrum subsp. onopteris.
Макар да напомня A. adiantum-nigrum,

има няколко разлики в характерните белези:
по-дребно растение, листата не презимуват, на цвят са матово зелени, 2 пъти перести. Листните дялове са овални, като крайните добиват овално-ветрилообразна форма,
назъбена на върха. Основата на сегментите е клиновидна, а страните са прави или
конкавни, за разлика от тези на А. Adiantumnigrum, които са конвексни.

Подобно на A. adiantum-nigrum, върха на
листа е остър, но не силно заострен както
при A. onopteris. Поради широката вариативност на белезите в рамките на групата
Asplenium adiantum-nigrum, за точно определяне на растенията е необходим анализ
на хромозомния набор и размера на спорите.

арх. К. Лаковски

II.8.2.

Често обитава точно определен вид
вулканични скали – серпентинити, които съдържат минерали от групата на серпентина. Името идва от латинското ‘serpens’-змия,
заради жълто-зеленикавата повърхност на
минерала покрита с петна наподобяващи
змийска кожа (а вероятно и заради влакнестия строеж на едната му разновидност).
Расте по сипеи и скални пукнатини между
800-2100м н.в. Спороноси юни-август.
В България едно от находищата на Asplenium cuneifolium е в района на селата Фотиново и Добромирци в Родопите. Среща се
в Южна Европа и Мала Азия. Най-северните
находища са в Германия и Полша (пл. Судети).

много рядък вид
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Asplenium adiantum-nigrum ssp. serpentine

Asplenium

Asplenium cuneifolium

			

Asplenium adiantumnigrum subsp. onopteris

Asplenium adiantum-nigrum subsp. onopteris
/L./ Heufl.
=Asplenium onopteris L.

(островърхо изтравниче)
Irish spleenwort, western black
spleenwort

Името идва от гръцки: ‘ónos‘ (ὄνος) магаре + ‘ptéris‘ (πτέρις) - папрат.
Има люспести ризоми с тъмнокафяв
цвят. Образува гъста туфа с височина 1545см, която излиза от върха на коренището.
Листата са мономорфни, неопадащи през
зимата. Дръжката е дълга, кафеникаво-черна или черна с виолетов отенък, леко удебелена в основата. Отношението между дължините на петурата и на дръжката е от 1:2 до
1:1. В повечето случаи петурата е по-къса от
дръжката. Кафеникавата окраса на дръжките и рахиса достига и подминава първите
сегменти по горната повърхност на листа, а
отдолу достига по-нагоре - почти до върха на
листа. Листът е кожест, тройноперест, тъмнозелен и лъскав.

сравнително рядък вид
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По-твърд и блестящ е от този на A. adiantum-nigrum. Формата на листа е яйцевиднотриъгълна или ланцетнотриъгълна, по-тесен и издължен от този на A. adiantum-nigrum
с видимо по-заострен връх. След втория
чифт размерите на вторичните петури забележимо и прогресивно намаляват. Вторичните петури са линейни или издълженоланцетни. Броят им е 10-25 чифта на всеки
лист. Често върховете на вторичните петури
са извити към върха на листа. Сорусите са
линейни разположени покрай жилките близо до средната жилка на дяловете. Когато узреят спорите, съседните соруси се сливат и
заемат по-голямата част от долната повърхност на листа. Индузият е белезникав, тънък,
целокраен или леко вълнообразен. Захванат е от едната си страна.
Този вид силно наподобява Asplenium
adiantum-nigrum, като се различава по посветло кафявия цвят на спорите, по-тесните
им и слабо насечени крилца и по-малкия
размер (< 31μm, докато при A. adiantumnigrum диаметърът е > 31μm) и по-тесните
и заострени листни дялове, които му придават по-деликатен вид (но този белег не е
съвсем сигурен за разграничаване на двата вида). За разлика от A. adiantum-nigrum
липсват тънките (от един ред клетки - 4-5
на брой) власинки по долната повърхност
на листа. Хромозомният набор е диплоиден както при A. cuneifolium, за разлика от
A. adiantum-nigrum, който е тетраплоиден.
Обитава влажни и сенчести места
като сухи брегове, гори, по-рядко скални
цепнатини. Расте както на варовикови, така
и на кисели почви. Това е най-топлолюбивия
вид от групата на A. adiantum-nigrum. Среща
се в страните около Средиземно море, включително Северна Африка i Макаронезия +
изолирано находище на север в Ирландия.
У нас го има по всички планини с изключение на Витоша и планините на Зап. България.
В миналото се смятало, че съществуват и две
изолирани находища в Централна Европа Германия и Полша. През последните години
се оказва, че единствената немска популация, описана още 1914г, всъщност се състои
само от тетраплоидни индивиди A. adiantumnigrum, които само наподобяват външно A.
onopteris. Наличието на A. onopteris в Полша се свързва преди всичко с популацията
на хълма Gozdnik (Winna Góra, пл. Судети),
описана от J. Milde (1855) като A. silesiacum.

През 1903г Schube използва за гореспоменатата популация името A. adiantum-nigrum subsp.
onopteris (L.) Heufl. Авторът описва и две други
популации - Kiełczyńskie Hills (Ślęża Massif) и
близо до село Kamionki (Sowie Mts), като за
тях използва определението silesiacum. След
1945г повечето автори включват A. onopteris
във флората на Полша като се основават
на флората на Силезия от Schube. Но има
и такива, които отделят A. silesiacum като самостоятелен ендемичен таксон за серпентинитите в масива Ślęża. Също така таксонът
е смятан за синоним на A. cuneifolium или
определян като A. cuneifolium var. silesiacum.
След дългогодишни полеви изследвания (от 1996 до 2016г) и ДНК анализи е доказано, че всички събрани в Полша индивиди
с белези на A. adiantum-nigrum subsp. onopteris
са тетраплоидни и всъщност принадлежат
към A. adiantum-nigrum subsp. adiantum-nigrum.
Оказва се, че част от растенията определяни като ендемитния A. silesiacum (тези от
Kamionki) са триплоидни и представляват A.

По-късно в класификацията на
Heufler таксонът е описан като форма на
A. adiantum-nigrum subsp. onopteris (L.) Heufl.
Luerrsen въз основа на хербарийни образци
от Централна Европа също разделя групата
на A. adiantum-nigrum subsp. adiantum-nigrum,
A. adiantum-nigrum subsp. serpentini и A. adiantum-nigrum subsp. onopteris, като към последния е причислен и var. silesiacum с представителна популация на хълма Gozdnik.

× centovallense nothosubsp. centovallense = A. cuneifolium subsp. cuneifolium × A. adiantum-nigrum
subsp. adiantum-nigrum. Останалите смятани
за A. silesiacum растения (тези от Kiełczyńskie
Hills) са диплоидни и принадлежат към A. adiantum-nigrum subsp. serpentini. Това още веднъж доказва невъзможността достоверно
да бъдат разграничени отделните таксони
в рамките на групата на A. adiantum-nigrum
единствено по морфологични белези.
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Asplenium x ticinense

Asplenium x ticinense D.E.Mey.
= A. adiantum-nigrum x A. onopteris
Наречен е така по името на кантона
Тесин в южна Швейцария (нем.Tessin, итал.
Tichino), където хибридът е намерен през
1959г.
Едри листа, обикновено над 30см. Петурите са фино наделени, а листните дялове
са тесни подобно на A. onopteris. Дръжката
е приблизително половината от дължината
на листа, а тъмната окраска достигга базалните листни дялове както при A. adiantumnigrum. Сигурен белег са разграничаването
на екземплярите от двата родителски вида
са деформираните и недоразвити спори.
Може да показва белези както на единия,
така и на другия родител, но по-често листата приличат повече на тези на A. adiantumnigrum, о с по-тесни дялове.
Asplenium antum-nigrum

Asplenium x ticinense

Растението може да се търси на места, на които двата родителски вида споделят
едно и също местообитание. На Британските острови е много рядък, намиран е единствено в Южна Ирландия. Известни са още
екземпляри от Швейцария, Франция, Италия, Испания и Азорските острови.

Asplenium onopteris

В България хибридът е открит в района на
с.Лиляново, общ.Сандански в долината на
р.Санданска Бистрица от S. Jessen през 1984.
десния бряг на реката, около 600м
н.в. югоизточен склон, заедно с A. adiantumnigrum 1984г
десния бряг на реката, около 750м н.в.
югоизточен склон над път 1986г
десния бряг на реката под с.Лиляново,
около 430м н.в. странично дере с космат
дъб 1986г.

много рядък хибрид

сенчести дерета, гори

Ф

М

А

М

Ю

ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:

Ю

А

С

О

Н

Д

къси, разклонени
до 45см
да
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Asplenium

Asplenium x ticinense

Asplenium ceterach
Asplenium ceterach /L./
= Ceterach officinarum Willd.

(златиста папрат)
rustyback, scale fern

Думата ‘ceterach’ произлиза от арабската дума, с която персийските учени наричали
растението.
Златистата папрат е многогодишно
тревисто растение с късо изправено коренище. Ризомите са разклонени, покрити
с тънки люспи. Люспите са тъмнокафяви в
центъра и бледокафяви към периферията, триъгълно-яйцевидни, с назъбен нарядко ръб. От коренището излиза гъста туфа
презимуващи кожести листа, дълги 5–25
см, широки около 2см. Листната дръжка
е кафява, къса (2-4см), покрита с люспи, съотношението петура/дръжка е около 5:1 до 7:1. Проводящите каналчета са с
типичната за род Asplenium форма. Листата са мономорфни, с линейно-елиптична или линейно-продълговата форма.

обикновен широко разпространен вид

скални пукнатини, стари зидове

Я
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Ю

ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:

Ю

А

С

О

Н

Д

къси, разклонени
25см
да

2n=144

1А

Листата са дълбоко нарязани на 9–20 последователно разположени, правоъгълни или
полукръгли, целокрайни или слабо фестонирани дялове, заоблени на върха. Отгоре
голи и наситено зелени, отдолу - покрити гъсто с власинки, под които са скрити сорусите. При младите листа власинките са сребристи, а по-късно покафеняват и добиват
ръждив отенък. Жилкуването е мрежовидно,
а жилките свършват малко преди листната
периферия, но власинките ги скриват напълно. Дяловете са най-широки в основата
си, липсват дръжки, а всеки дял контактува
с рахиса с цялата си ширина. Съседните
дялове се допират, а към върха са свързани
един с друг. Дяловете са леко огънати нагоре. При неблагоприятни условия сгъването е
по-забележимо и може напълно да скрие
зелената част на листа. Растението изглежда изсъхнало и мъртво, но при повишаване
на влажността, листата бързо се отварят
и възстановяват нормалния си вид. A. ceterach притежава способност да преживява в
жизнеспособен и възобновяем цикъл пълно
вегетационно изсушаване за дълъг период
от време и да възвръща пълната си жизнеспособност при рехидратация – явление известно като пойкилохидрия. Доказано е, че
това е възможно отчасти поради високата
концентрация на фенолни съединения в тъканите на растението, като C16H18O9 хлорогенна киселина и (HO)2C6H3CH=CHCOOH
кафеена киселина, които му позволяват да
се предпази от разрушителното въздействие
на реактивни кислородни съединения, генерирани от процеса на съхнене. По време на
дехидратация концентрацията на тези феноли, действащи като силни антиоксиданти,
намалява. Също така е доказано, че ензими
като пероксидаза и полифенол оксидаза играят важна роля за справянето с недостига
на вода. Концентрацията на тези ензими се
увеличава в периоди на засушаване. Сорусите са линейни, разположени по протежение на жилките. Индузият е закърнял и е заменен от люспи. Спорангиите са тъмнокафяви.
В народната медицина се използват
надземната част и корените. Служи като
средво за лечение на кашлица, бронхити
и камъни в бъбреците. На отварата от корените се приписва и слабително действие.
А лапи от листата се прилагат при болки в
ставите. Според народните вярвания добавена към фуража повишава млечността на
домашните животни.

Златистата папрат е разпространена в
цяла България докъм 1500 м н.в. Студоустойчив вид. Единствената папрат в България която предпочита слънчеви места и не се нуждае от много влага – ксерофит, мезотроф.
Расте във фугите на каменни и тухлени зидове, сухи пукнатини на скали, като предпочита алкална почва и варовици. Среща
се в цяла Южна Европа и Северна Африка,
Мала Азия, Афганистан, Пакистан, Индия,
на изток достига до Хималаите.
В Европа се срещат три подвида, които са неотличими по макроморфологични
белези.
•• Широко разпространеният подвид е Asplenium ceterach subsp. ceterach - автотетраплоиден 2n=144. Той може да бъде открит в цяла
Западна Европа и Средиземноморието.
Има го и в цяла България.
•• В част от Южна Европа се среща другият
подвид, който външно е идентичен, но има
диплоиден хромозомен набор (2n=72) - A.
ceterach subsp. bivalens (= C. javorkeanum Vida).
Името Asplenium javorkeanum идва от изтъкнатия унгарски ботаник Sándor (Alexander)
Jávorka (1883-1961), тъй като този вид папрат
е открита, описана и наименована от друг
известен унгарски ботаник – Gabor Vida.
Разпространен е в България, Гърция, Турция
(вкл. Мала Азия), Румъния, Сърбия, Словения,
Словакия, Хърватия, Унгария, Италия и Албания. В България – Врачански балкан, скалите
на прохода Вратцата, и Родопи.
•• Третият подвид има хексаплоиден хромозомен набор 2n=216. Това е A. ceterach
subsp. cyprium, който както показва името
му е открит на о-в Кипър. Според редица
автори трите подвида трябва са със статут
на отделни видове. Освен това съществуват
и триплоиден и пентаплоиден хибрид, съответно Asplenium × mantoniae и Asplenium ×
troodeum, които веднага се разпознават по
недоразвитите спори. Трите подвида могат
да се установят единствено благодарение
на разликата в размерите на спорите и
клетките на устицата.
Ploidy

Asplenium ceterach subsp. bivalens
Asplenium × mantoniae
Asplenium ceterach subsp. ceterach
Asplenium × troodeum
Asplenium ceterach subsp. cyprium

Asplenium

2x
3x
4x
5x
6x

Exospore length (μm)
31±1,9
mostly aborted
39±2,6
mostly aborted
46±3,2

Stomata length (μm)
38±4,0
43±4,1
45±3,8
55±4,6
56±4,5

Asplenium ceterach
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Asplenium scolopendrium
Asplenium scolopendrium /L./
=Phyllitis scolopendrium (L.)
=Scolopendrium vulgare Sm.

(волски език)
hart‘s tongue fern

Латинското наименование произлиза
от гръцката дума ‘σκολόπενδρα’. Това е митично морско чудовище. То имало сплескана
опашка като на рак, дълги пипала излизащи
от ноздрите му и множество крака от двете
страни на тялото. С това име е наречен цял
разред членестоноги – това е този от петте
разреда Стоножки, към който принадлежат
най-едрите видове. Волският език носи това
име благодарение на големия брой линейни
соруси разположени косо в два симетрични реда от двете страни на централната ос
на листа, подобно на краката на стоножка.
Волският език е тревисто многогодишно растение. Коренището е късо, добре развито, ризомите са покрити гъсто с тъмни люспи с характерния за род Asplenium строеж. От
края на коренището излиза туфа сравнително едри неначленени листа, дълги 10-60 cм,

кожести, голи и лъскави, с линейна или
ланцетна петура, широка 5-7см и дълга до
60см. Основата им е сърцевидна. Ръбът на
петурата е целокраен, често с напредване
на възрастта става вълнообразен. Листата
са мономорфни, вечнозелени. Когато са
млади са осеяни с тесни сребристи люспи,
който скоро опадват. Жилкуването е пересто с вилужно раздвояващи се жилки, които
не достигат края на листа. На цвят листата
са тъмнозелени, но когато растението е на
слънчево място цветът е жълтозелен, а развитието им се забавя. Дръжката е къса, тъмно
виолетово-кафява, преминаваща в рахис,
като към върха става зеленикава. Отношението на дължините на петурата и дръжката
е между 3:1 и 5:1. Проводящите каналчета са
две с типичната за род Asplenium форма.
Сорусите са линейни, наредени от двете
страни на средната жилка, косо спрямо
нея и успоредни помежду си, дълги 8-18 mm.
Разположени са в горната половина на листа. Индузият е тънък, белезникав, отваря се
към жилката от едната страна на соруса.
Спорангиите са кафяви.
Един от най-разпространените видове папрати в България. Расте по влажни,
сенчести, скалисти места, главно в широколистни гори, най-често до 1400 m н.в.
Предпочита варовити почви, но се среща
и на торфени терени. Разпространен на
Британските о-ви, Централна и Южна Европа, на изток до Иран, в Северозападна
Африка. Някои автори отделят евопейските растения и тези от Средиземноморието
и Близкия Изток в подвид A. scolopendrium
subsp. scolopendrium за да ги разграничат
от тетраплоидните представители на вида.

В Северна Америка волският език има
разпръснати популации в източните щати, където е обявен за рядък вид. Тамошните екземпляри, за разлика от диплоидните европейски, са с тетраплоиден хромозомен набор
2n=144 и са отделени като таксон - Asplenium
scolopendrium var. americanum. В Китай, Корея,
Япония и о-в Сахалин тази папрат също е с
тетраплоиден хромозомен набор. Първоначално е отделена като вид Phyllitis japonica,
но по-късно статутът на таксона е понижен
и се говори за A. scolopendrium subsp. japonicum. В началото на XXв. на о-в Крит са открити няколко дребни растения, първоначално
обявени за отделен вид Biropteris antri-jovis.

Дори им отделят самостоятелен род междинен за родовете Asplenium и Phyllitis. Последвалите проучванния на растенията от планините на Крит показват, че те в много от характеристиките си, включително хромозомен
набор, морфология на спорите, структура
на листата са идентични на A. scolopendrium.
Но поради разликите в типа на местообитанията (сухи планиснски склонове) и устойчивата форма на петурата и подчертано
по-дребния размер, тези растения са определени като подвид - Asplenium scolopendrium
subsp. antri-jovis (Kümmerle) Brownsey & Jermy.
В следващите десетилетия този подвид е установен и в континентална Гърция и Мала Азия.
Студоустойчив вид. В природата често се срещат вариации на формата на
петурата, някои с нацепени или вълнообразни ръбове на листа, разклонен връх и др.
В народната медицина се употребяват листата без дръжките. Приписват му се
лечебни свойства против кашлица и белодробни заболявания, известно болкоуспокояващо, противовъзпалително и кръвоспиращо действие.
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сенчести и влажни скалисти места
сенчести планински гори
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ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:
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къси, разклонени
60см
да
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Asplenium scolopendrium
subsp. antri-jovis
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о-в Крит

Asplenium

Asplenium scolopendrium
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Asplenium
Asplenium scolopendrium
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Asplenium scolopendrium

Asplenium

Asplenium scolopendrium
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Asplenium scolopendrium

Asplenium scolopendrium
естествени вариации на формата
на петурата

Asplenium

Asplenium scolopendrium
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декоративни форми
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Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes /L./

(изтравниче, страшниче)
maidenhair spleenwort
Названието произлиза от гръцки –
‘τρίχα’ (триха) коса. Не е сигурно на какво
точно дължи името си. Някои предполагат, че е заради тънките, тъмни и блестящи
дръжки на листата, които остават закрепени към корена дори след като растението изсъхне и наподобяват коса. Според
други източници названието произлиза от
гъстата туфа, тънки черни коренчета. В Англия растението наричат maidenhair, а венерините коси (Adiantum Capillus-Veneris)
- real maidenhair, за да ги отличават. Отначало Линей поставя A. trichomanes в род
Trichomanes. Kогато открива, че то е сходно
с няколко други вида, които вече са определени в род Asplenium, той го добавя към тях.

Многогодишно тревисто растение с късо
пълзящо туфесто коренище, покрито с тесни триъгълни кафяви люспи и власинки. Коренището е неестествено дебело за такова
малко по размери растение. Листата са
монорфни, вечнозелени. Образуват туфа
излизаща от края на коренището. Дребно растение. Дължината на листата е едва
4–20 см. Те са просто перести, с по 15–40
листни делчета от всяка страна, дълги 0,25–
1,2 см, с къса дръжчица или приседнали,
разположени срещуположно или почти последователно, яйцевидни, правоъгълни до
овални, отгоре голи, отдолу късовлакнести, с
фестониран или целокраен ръб. Листните
дялове са кожести, жълто-зелени или сивозелени, почти равно широки по цялата си
дължина. Листната дръжка и листната ос
са кафяви до червеникавочерни, лъскави,
много жилави. Остават дълго по коренището дори след опадане на листните делчета.
Съотношението между дължините на петурата и листната дръжка е 3:1 до 6:1. Сорусите са продълговати до линейни, разположени косо спрямо средната жилка до листния
ръб. Когато озреят покриват почти цялата долна повърхност на листните сегменти.

Много характерен белег на вида е забележим само при силно увеличение. Това са
две успоредни на рахиса крилца, разположени от двете страни на горната повърхност на листа. Те са
полупрозрачни, тънки,
състоящи се от обвивки на мъртви клетки. Предполагаемото
предназначение на
тези крилца е оформянето на каналче,
което да отвежда влагата от сутрешната
роса или валежите от
листа до корените.
Сорусите са покрити с тясно ципесто покривало само в началото на развитието им.
Индузият е белезникав, закрепен към листа
от едната си страна по протежение на жилките
И двата основни подвида могат да бъдат наблюдавани в България – A. trichomanes
ssp. trichomanes (предпочитащ силикатните
скали) с диплоиден хромозомен набор 2n
= 72 и A. trichomanes ssp. quadrivalvens (калцифил) с тетраплоиден хромозомен набор
2n=144. Друг подвид, който се посочва за
България, е A. trichomanes ssp. hastatum. Определянето на подвидовете се усложнява
допълнително от факта, че те хибридизират
помежду си.
Видът е разпространен в цяла България
от морското равнище до към 1700 м н. в. по
влажни, сенчести, каменливи терени и скални пукнатини, каменни зидове. Много студоустойчиво растение. Мезофит, мезотроф.
Обитава всички континенти без Антарктида.

арх. К. Лаковски

II.8.7.

обикновен широко разпространен вид

сенчести и влажни скалисти места
стари зидове
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височина:
презимуващи:
хромозомен набор:
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2n=72, 144

1А

Asplenium

Asplenium trichomanes

Asplenium trichomanes subsp. trichomanes 2n=72

Среща се и в България. Последните сравнители ДНК анализи на представители от комплекса на A. trichomanes показват, че тези диплоидни растения, определяни досега като
A. trichomanes subsp. trichomannes, би трябвало
да се обособят като таксон на ниво вид, а
не подвид.

Asplenium trichomanes subsp. inexpectans 2n=72

Диплоиден подвид описан в Австрия. Рядко
срещан. Връхният сегмент е едър, подобно на A. trichomanes subsp. quadrivalens. Калцифил, расте само на варовик и доломит.
Дължината на листата рядко надвишава
10см. Листните дялове са приблизително
перпендикулярни на рахиса. Връхният сегмент е едър, приблизително колкото останалите или по-голям. Почти винаги съседните
дялове на листа се застъпват, с изключение
на растения от много сенчести местообитания. Не понася директно ослънчаване и винаги расте в ниши, между камъни или други
скрити места, на което дължи и името си.
Среща се само в Европа - Германия, Австрия, Швейцария, Хърватия, Словения, Словакия, Гърция, Франция, Испания. Последните сравнители ДНК анализи на представители от комплекса на A. trichomanes показват,
че тези диплоидни растения, определяни
досега като A. trichomanes subsp. inexpectans,
би трябвало да се обособят като таксон на
ниво вид, а не подвид.

Asplenium

trichomanes

subsp.

2n=144 Среща се и в България.

quadrivalens

A. trichomanes subsp. trichomanes A. trichomanes subsp. quadrivalens A. trichomanes subsp.pachyrachis

Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis = Asplenium csikii

2n=144

Asplenium trichomanes subsp. hastatum

2n=144.
Среща се и в България. Последните сравнители ДНК анализи на представители от
комплекса на A. trichomanes показват, че тези
тетраплоидни растения, определяни досега
като A. trichomanes subsp. hastatum, би трябвало да се обособят като таксон на ниво вид,
а не подвид.

Asplenium trichomanes subsp. coriaceifolium =
Asplenium azomanes алотетраплоиден подвид.

2n=144
Среща се единствено на о-в Майорка и в
южна Испания по варовикови скали.

Asplenium trichomanes subsp. densum

Все още няма данни за хромозомния набор на тези растения.
Ендемитен подвид за Хавайските острови.

Asplenium trichomanes subsp. maderense 2n=216

Хексаплоиден подвид. Среща се в Макаронезия. Отличава се с доста дълги листа 2737см с с голям брой (26-36 чифта) големи
вторични дялове 10-14 (16)мм. Връхният сегмент е доста едър. Клетките затварящи устицата са доста дълги (50) 57-66 (70)µm. На
един сегмент има по 8-12 сори. Спорите са
големи (30) 36-42 (50)µm. За разлика от останалите европейски подвидове предпочита
земна основа, а не скали.
A. trichomanes subsp. maderense

Освен описаните по-горе подвидове на A. trichomanes са известни и редица хибриди между тях:
●● A. trichomanes subsp. trichomanes x A. trichomanes subsp. quadrivalens = Asplenium x lusaticum
●● A. trichomanes subsp. quadrivalens x A. trichomanes subsp. pachyrachis = Asplenium x staufferi
●● A. trichomanes subsp. quadrivalens x A. trichomanes subsp. hastatum = A. trichomanes nothossp. lovisianum
●● A. trichomanes subsp. pachyrachis x A. trichomanes subsp. hastatum = A. trichomanes nothosubsp. moravicum
●● A. trichomanes subsp. inexpectans x A. trichomanes subsp. quadrivalens = Asplenium trichomanes nothosubsp.

melzeri
●● A. trichomanes subsp. coriaceifolium x A. trichomanes subsp. quadrivalens = Asplenium x tubalense = Asplenium trichomanes nothosubsp. barreraense
●● A. trichomanes subsp. coriaceifolium x A. trichomanes subsp. inexpectans = Asplenium trichomanes nothosubsp. malacitense
●● A. trichomanes subsp. hastatum x A. trichomanes subsp. inexpectans = Asplenium trichomanes nothosubsp.
melzeranum
●● A. trichomanes subsp. pachyrachis x A. trichomanes subsp.inexpectans = Asplenium trichomanes nothosubsp.
tadei-reichsteinii

Asplenium

Asplenium trichomanes

20 January 2021/ 18:41:18

От всички наши папрати единствено
зеленото изтравниче (Asplenium viride) прилича по някои външни белези на обикновеното изтравниче. Както показва обаче и
името му, осите на листата му са зелени.
В по-стари времена народните лечители използували отвара от листата на
обикновеното изтравниче като успокоително средство при силна уплаха. Оттогава е
останало и името му страшниче, което се
използва в някои краища на страната. Някога изтравничето се препоръчвало също като
средство против косопад. Приписва му се
отхрачващо действие и лечебни свойства
при кашлица, астма, плеврит и др. От домашните животни само свинете ядат обикновеното изтравниче.
Видът Asplenium trichomanes през годините многократно е разделян на вариетети,
подвидове, дори отделни видове. Към момента са признати следните подвидове:

арх. К. Лаковски
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A. trichomanes subsp. maderense
A. trichomanes nothossp. lovisianum
Asplenium x staufferi
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Asplenium x tubalense

Asplenium x lusaticum

Asplenium

Asplenium trichomanes

A- A. trichomanes subsp. trichomanes / quadrivalens
B - A. trichomanes subsp. pachyrachis / hastatum

A. trichomanes
subsp. trichomanes

арх. К. Лаковски
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периферия на крилцата на рахиса (мащабна линия 100 μm)
А - A. trichomanes subsp. trichomanes без израстъци

A. trichomanes subsp. quadrivalens

Asplenium

Asplenium trichomanes

20 January 2021/ 18:41:18

B - А. trichomanes subsp. quadrivalens, subsp hastatum, subsp. pachyrachis
с пъпковидни израстъци по периферията
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A. trichomanes subsp.pachyrachis

A. trichomanes subsp. hastatum

Asplenium

Asplenium trichomanes

A. trichomanes subsp. coriaceifolium
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A. trichomanes subsp.inexpectans
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A. trichomanes subsp. densum

Asplenium

Asplenium trichomanes

subsp. quadrivalens
изправена туфа, самите
листа са с връхна част извита надолу, когато е на вертикална повърхност листата
следват повърхността като
болшинството са ориентирани нагоре

subsp. pachyrachis
образува розетка, разпростира се звездообразно във
всички посоки по повърхността на основата

subsp. hastatum
образува розетка, туфата е
с фуниеобразна форма или
следва повърхността на
основата

височина
форма на
листа

6-20 (-25) cm
дълъг и тесен, постепенно
стесняващ се към върха

6-25 (-35) cm
дълъг и тесен, постепенно
стесняващ се към върха

1,5-12 (-18) cm
сравнително къс и широк
лист, заострен към върха

подредба
на листните
дялове

дяловете са видимо разделени особено към върха, разстоянието между
съседните дялове (между
petiolule) е 4-7мм. По-често
са алтернативно подредени по рахиса. Към върха
дяловете са насочени под
ъгъл към върха на листа.
Рахисите на старите листа
останали без листни дялове
често остават 2 до 3 години
прикрепени към ризомите
и формират характерна
космата основа на туфата.

дяловете са разделени,
но понякога близо един
до друг и дори се застъпват, разстоянието между
съседните дялове (между
petiolule) е 2-4мм. По-често
са срещуположно подредени по рахиса. Към върха
дяловете са приблизително
перпендикулярни на рахиса. Листните дялове остават
по рахиса до цялостното изсъхване на листа. Оголените рахиси рядко се задърхат
дълго към ризомите.

дяловете са гъсто разполо- дяловете са гъсто разположени, в повечето случаи се жени, често се застъпват
застъпват . Към върха дяловете са насочени под ъгъл
към върха на листа. При
старите листа често липсват
отделни дялове

2,5-15 (-22) cm
сравнително къс и широк
лист, заострен към върха

subsp. trichomanes
обикновено дребни и незабележими

subsp. quadrivalens
обикновено дребни и незабележими, понякога до
0,2-0,4мм кафяви

върхов листен дял

сравнително дребен, прост
или перест, широк 1,5-4мм

сравнително дребен, но на често едър и широк, наделен
сенчести местообитания
сравнително едър и широк,
обикновено наделен, широк 3-7мм.

рахис

тънък, светлокафяв до червенокафяв, прав или леко
извит

силно зависи от местообитанието, по-дебел до тънък,
тъмнокафяв до червенокафяв, прав, рядко огънат
S-образно

често е дебел (0,4-1,0мм),
крехък, тъмнокафяв до
червенокафяв, много рядко
светлокафяв, почти винаги
с S-образна форма

в повечето случаи дебел,
но на сянка може да е тънък, светло- до тъмно кафяв, понякога може да има
трето крилце на горната
повърхност на рахиса, прав,
рядко огънат S-образно

люспи

до 3,5мм дълги, с червено
кафява ивица в средата

до 5,0мм дълги, с тъмно
кафява ивица в средата

до 5,0мм дълги, с червено
кафява ивица в средата

с пъпковидни оранжеви
израстъци

с пъпковидни израстъци

до 5,0мм дълги, с тъмно
кафява до червено кафява
ивица в средата
с пъпковидни израстъци

периферия на почти винаги без израстъци,
крилцата на гладка
рахиса
спорангии
сравнително малки, кафяви,
отварят се рано

брой на чиф- 14-29 (-34)
товете вторични петури

16-32 (-48)

10-24 (-30)

10-22 (-32)

форма на
дяловете

продълговати, правоъгълни до овални, базалните
по-кръгли, асиметрични в
основата (към рахиса), варират от плоски до конкавни (особено в по-открити
местообитания), обикновено кожести, но на сянка
остават по-тънки и нежни,
светло- или тъмнозелени,
почти без жлези

продълговати, обикновено
с успоредни страни, 2-4
пъти по-дълги отколкото
широки. Базалните дялове са видимо по-дребни
по-триъгълни. Понякога
дяловете са копиевидни
с двустранни симетрични
ушенца в основата. Обикновено кожести дори и на
сянка, леко синьозелени и
лъскави отгоре със светла
периферия

продълговати, почти триъгълни, продълговати или
правоъгълни, листните дялове са видимо издължени
– 1,5 до 4 пъти по-дълги
отколкото широки, почти
винаги копиевидни с двустранни симетрични ушенца в основата, кожести на
слънце и по-деликатни на
сянка, често жълтозелени,
често леко лъскави отгоре,
понякога със светла периферия

кръгли до овални, до два
пъти по-дълги отколкото
широки, асиметрични в
основата, светло-, жълтоили тъмнозелени, почти без
жлези

petiole

anulus форма изпънат, дълъг 200-300 µm
след освобождаване на
спорите
цвят на спо- светло кафяви, обикновено
рите
полупрозрачни

размер на
спорите
хромозомен
набор
местообитания

ареал
периферия

множество ситни заоблени
зъбчета

множество ситни заоблени малко на брой видимо
зъбчета
дълбоко нарязани зъбчета
в посока върха, тъпи, на
сенчести обитания вълнообразни

множество ситни заоблени
зъбчета, рядко само вълнообразни

subsp. pachyrachis
дяловете са почти приседнали, дръжките им са
много къси, зелени, рядко
кафеникави

сравнително едри, кафяви, сравнително едри, черни,
отварят се рано
отварят се октомври, ноември
изпънат, дълъг 240-430 µm огънат, С-образен

subsp. hastatum
видими, до 0,3-0,6мм кафяви

често едър и широк, наделен, рядко дребен

едри, сравнително дълго
остават затворени
огънат, С-образен

(23-)29-35(-42) µm

(32-)34-42(-50) µm

в повечето случай кехлиба- тъмно до светло кафяви,
леко полупрозрачни, дори
рени, обикновено полупна едно и също растение
розрачни
цвета на спорите може да
варира
(25-)31-42(-50) µm
(32-)36-42(-50) µm

2n=72

4n=144

4n=144

4n=144

варовикови и доломитни
скали, локално изобилни
в цепнатини, дупки, ниши
във вертикални или надвесни (не прекалено сенчести),
стени, избягва покрити с
мъх места

варовикови и доломитни
скали, локално изобилни в цепнатини, дупки,
ниши във вертикални или
надвесни (не прекалено
сенчести), стени, избягва
покрити с мъх места

тъмно до черно кафяви,
обикновено не са полупрозрачни

най-широко разпространения подвид, по всякакви
видове скали, но по-често
по варовици, открити до
сенчести скали, сипеи, гористи склонове, зидове, от
морското ниво до алпийските пасища, места покрити с мъх
Европа с изключение на
Европа с изключение на
Средиземноморието и край- крайния север (Шпицберген), Макаронезия, Азия,
ния север (Шпицберген),
Азия (включително Япония), Северна Америка, Северна,
Източна и Южна Африка,
Северна Америка, Австралия, Нова Зеландия и Нова Австралия, Тасмания и
Нова Зеландия
Гвинея
леко засенчени силикатни
скали (включително серпентинити), силикатни сипеи,
зидове без хоросан, от морското равнище до субалпийския пояс в планините

Asplenium

основно Централна, Запад- Европа
на и Южна Европа, Англия,
Мароко

Asplenium trichomanes
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subsp. trichomanes
изправенa туфа, понякога
листата са наведени, когато
е на вертикална или наклонена повърхност туфата
увисва каскадно надолу

хабитус
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Asplenium trichomanes

Asplenium

Asplenium trichomanes
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Asplenium

Asplenium trichomanes
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Asplenium
Asplenium trichomanes
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Asplenium trichomanes

Asplenium

Asplenium trichomanes

вариетет e описан от Thomas Moor, 1857г.
Това е рядкосрещана разновидност на
обикновеното изтравниче, която се отличава
с дълбоко насечена периферия на листните дялове. По-късно екземпляри от нея са
намирани в Испания, Великобритания, Мексико, Люксембург, Швейцария, Германия и
др. Най-старите сведения са за екземпляр
открит от Samuel Gibson, който твърди е събран в Kant Clough, близо до Burnley през
1833. Много подобно растение е открито в
Devonshire от W. S. Horege. През 1876г за растение с подобна форма на листата пише
G. Becker, то е открито между базалтови блокове в околностите на Gerolstein, Германия.

Asplenium trichomanes var. incisum ?

арх. К. Лаковски

един единствен двойно перест екземпляр от
вида е открит от Ellis Roberts в северен Уелс
в началото на 30-те години на XXв. Растението има нормални спори и няколко любители
градинари успяват да получат поколение от
него. Не всички дъщерни растения запазват
изцяло двойноперестия характер на петурите, но макар и частично всички листа имат
подобен вид и видимо издължени листа. За
съжаление само няколко години по-късно
следите на тази интересна разновидност се
губят и няма запазени растения.

Asplenium trichomanes var. incisum - този

Открит във Врачански Балкан, 2016г
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Asplenium trichomanes bipinnatum –
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Asplenium

Asplenium trichomanes

II.8.8.

Asplenium viride
Asplenium viride Hudson
=Asplenium ramosum

(зелено изтравниче)
green spleenwort
Името идва от латински (viridis) и означава зелен. Дължи се на харектерните зелени на цвят дръжки, които са отличителен белег сред от много подобния на пръв поглед
вид A. trichomanes.
Многогодишно вечнозелено тревисто
растение. Коренището е туфесто, покрито
по върховете с черни тясно-триъгълни люспи.
Листата са дребни, линейни, достигат дължина едва 10-15см, събрани са в туфа на
върха на коренището. Листата са мономорфни, просто перести с 14-20 чифта листни
делчета, назъбени или фестонирани по периферията, по-меки и нежни от тези на A.
trichomanes. Делчетата са ромбично-яйцевидни до кръгли, с къси дръжчици. В основата на листа са разположени срещуположно, а по-нагоре – последователно.

обикновен вид с малобройни популации

Листните дръжки са зелени по цялата си дължина, единственно в самата основа имат кафеникав отенък. Сравнени
с тези на A. trichomanes са по-дълги и съотношението петура/дръжка достига 1:1. Рахисът е гладък или с почти незабележими
зеленикави на цвят крилца. Горната му повърхност е с надлъжен канал. Проводящите
снопчета са 2 с характерните за рода форма и разположение. Когато листата умират, за разлика от A. trichomanes, дръжките
не остават прикрепени към коренището.
Жилкуването е мрежесто с неясно дефинирана централна жилка, жилките не достигат периферията на листа. Сорусите са
продълговати, дълги около 1,5мм. Разположени са по 1-3 чифта на всеки листен дял
успоредно на жилките (по-близо до централната жилка отколкото до периферията на листния дял). При узряване отделните
соруси се сливат. Спорангиите са кафяви.
Индузият е целокраен, прикрепен надлъжно от едната си страна, бледозеленикав.
Растението не показва много вариации във морфологичните белези освен в
размерите и назъбването на листните дялове. Сравнително често се среща вилужно
разклоняване на върховете на петурите.
Расте по изветрели скали (най-вече варовикови, но не само), често на сянка. По-студоустойчив дори от A. trichomanes,
но не толкова устойчив на засушаване. Не
е много конкурентен на по-буйно растящирастения. Среща се в Сверното полукълбо - Европа, Британските острови, Северна Африка, Мала Азия, Сибир, Япония,
Северна Америка. В България е разпространен в планинските и полупланинските райони на цялата страна до 2400м н.в.
Образува хибриди с другги видове от род
Asplenium. Всички те са доста редки и още
не са откривани в България.

арх. К. Лаковски
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карстови райони, стари зидове
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Я

2n=72

1А

Asplenium

Asplenium viride

= Asplenium х protoadulterinum = A. bavaricum
nothosubsp. protoadulterinum
• A. trichomanes subsp. inexpeetans x A. viride =
Asplenium x adulteriniforme = A. bavaricum nothosubsp. adulteriniforme

И двата хибрида са диплоидни, но
лесно удвояват хромозомите си спонтанно.
Вероятно това е механизмът, по който се е
появил тетраплоидният вид Asplenium adulterinum. Asplenium x protoadulterinum е родителят
на A. adulterinum subsp. adulterinum, а Asplenium x adulteriniforme - на A. adulterinum subsp.
presolanense. Първият подвид е приспособен
предимно към серпентинити, докато вторият предпочита варовик и шисти. Но хибридизацията не спира до тук и се оказва, че
съществуват естествени хибриди на алотетраплоидния вид A. adulterinum с прародителя му Asplenium viride. Хибридната форма
е наречена Asplenium x poscharskyanum.

Asplenium viride

арх. К. Лаковски

Asplenium adulterinum

Интересно е хибридизирането с обикновеното изтравниче. Хибридите се различават лесно и от двата родителски вида
по цвета на рахиса, който в основните си
2/3 е тъмен, а във връхната част е зелен.
Зеленото изтравниче хибридизира с двата
диплоидни подвида на обикновеното:
• A. trichomanes subsp. trichomanes x A. viride

180

Asplenium adulterinum

Asplenium adulterinum subsp. presolanense

Установен е и хибрид на A. adulterinum с
тетраплоидния подвид на A. trichomanes. Asp-

lenium x trichomaniforme nothossp. praetermissum
= A. adulterinum x A. trichomanes ssp. quadrivalens

Asplenium x trichomaniforme

A. adulterinum subsp. adulterinum
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Asplenium x poscharskyanum

Asplenium

Asplenium viride
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Asplenium
Asplenium viride

184
Asplenium ruta-muraria /L./
=Asplenium ramosum

(стенно изтравниче)
wall rue, wall spleenwort
Името идва от италиански: ‘ruta’-седефче, ‘muraria’-стени. Дължи се от една
страна от приликата на листата с тези на
седефчето (род Ruta), а от друга на местообитанията на тази папрат, която често се
среща по каменни зидове.

седефче

обикновен вид

карстови райони, стари зидове
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2n=72,144

Многогодишна тревиста папрат висока до 20см. Коренището е късо, туфесто
с разклонени ризоми, покрити с чернокафяви ланцетни люспи. Вечнозелени, мономорфни сиво-зелени листа образуфащи
рехава туфа излизаща от края на коренището. Листът е кожест, издължено- или триъгълно-яйцевиден, 2-пъти перест (в отделни
случаи по-разчленен) като върхните дялове
са ненаделени. Вторичните петури са от три
до пет чифта разположени почти срещуположно или последователно анадромично
по протежение на рахиса (разположението
на сегментите много варира). Формата им
е обратнояйцевидна или ромбична, с клиновидна основа и къса дръжчица. Листният
ръб е неправилно назъбен или фестониран.
Дръжките на листата са зелени и сравнително дълги – отношението между дължините на
петурата и дръжката е 1:2 до 1:1. Само в самата си основа дръжката е виолетовокафява с редки люспи, но скоро изсветлява. Към
върха тесните люспи преминават в многоклетъчни власинки, които падат при стареенето на листа. Проводящите каналчета са 2
с типичното за рода С-образно сечение, а
във височина се свързват в едно с Х-образно
сечение. Жилкуването е пересто с ясно видими вилужно разклонени жилки. Сорусите
са линейни (дълги 1-5мм), разположени успоредно на жилките на листните сегменти,
около средата на разстоянието между централната жилка и ръба. По 5-12 на листче.
Индузият е тънък, сивокафяв, прикрепен към
листа по едната си дълга страна, периферията му е ситно фестонирана. При узряване сорусите се сливат и покриват изцяло долната повърхност на листните дялове. Спорангиите са овални, тъмнокафяви на цвят.
Местообитанията на вида са зидове,
скални пукнатини и сипеи в горския и субалпийския пояс. Предпочита вараовикови
субстрати. Студоустойчив вид. Сенколюбив,
мезотрофен вид, хигрофит, мезофит. Разпространен е в цялото северно полукълбо:
Европа, Мала Азия, Централна Азия, Сибир,
Хималаите, Средния Изток, Япония и Източна Северна Америка. В България е установен във всички флористични райони.		
В много страни народната медицина приписва различни лечебни свойства на
тази папрат - противоглистно, болкоуспокояващо, отхрачващо, запичащо и др.

В Европа са открити два подвида: диплоидният хромозомен набор е характерен за A.

арх. К. Лаковски

Asplenium ruta-muraria

ruta-muraria subsp. dolomiticum Lovis & Reichstein, докато A. ruta-muraria subsp. ruta-muraria е автотетраплоид. Мезду двата подвида

има известни морфологични разлики, както и разлика в размера на спорите - при
тетраплоида около 10% по-едри. A. ruta-muraria ssp. dolomiticum е подвид на стенното изтравниче, който за разлика от A. ruta-muraria
ssp. ruta –muraria има мозаечно разпространение само в няколко отдалечени едно от
друго местa в района на Средиземноморието. Открит е 1964г по доломити в околностите на Тренто, Северна Италия. Оттогава е
потвърден с цитологични изследвания само
във Франция (каньонът на Вердон), Италианските Доломити, югозападна Австрия, Апуанските Алпи, Словенските Алпи, Босна (северно от Jajce). В България е установен 1991г
oт S. Jessen. А. ruta-muraria subsp. dolomiticum е
известен с няколко популации в Родопите (Девин, Лъки, Асеновград) и Врачански Балкан.
Американските представители на
вида са тетраплоидни, но все още не е
ясно дали са идентични на европейския
тетраплоиден подвид. Налице са някои
дребни морфологически разлики, които
според някои автори в началото на XXв. са
били основание за определяне дори на отделен вид - Asplenium cryptolepis Fernald. Но в
наши дни повечето учени приемат тези разлики за недостатъчно устойчиви и значими,
затова говорят просто за A. ruta-muraria. В Северна Америка хибриди с други видове от
род Asplenium са изключително редки (регистрирани само три такива), докато в Европа
A. ruta-muraria образува редица хибриди.
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Asplenium

Asplenium ruta-muraria

Особено заплетена и продължителна е историята на A. ruta-muraria subsp. dolomiticum
var. eberlei. Растението се среща единствено
на голяма доломитна скала в района на Доломитите в Северна Италия. Първоначално
таксонът е описан от D.E. Mayer (1962) по
находката на G. Eberle като хибрид на A. ruta-muraria и A. seelosii. След няколко години
(1967) става ясно, че растението произвежда жизнени спори, а според твърденията на
D.E. Mayer хромозомният набор е тетраплоиден 2n=144. Съответно Mayer заключава, че
растението е алотетраплоид на хибрид между A. ruta-muraria subsp. dolomiticum и A. seelosii
и го определя като отделен вид A. eberlei.

Въпреки че местоположението на типовото
растение не е оповестено, няколко ботаници
успяват да го локализират и да наблюдават
растението на оригиналното му местообитание. Особено задълбочени проучвания
извършват Helga Rasbach и Kurt Rasbach. Те
неколкократно отглеждат растения от спори както от хербариите образци събрани от
Mayer, така и от собствен материал от посещения на място (1980 и 1982г). През 1986г
те не намират типовото растение, което е
загинало, но наблизо откриват 8 нови млади
растения със същите белези. Установяват,
че хромозомният набор, посочен от Mayer,
е определен погрешно и всъщност е хаплоиден, 2n=72. Освен това микроскопското
проучване показва, че периспорият при спорите на A. eberlei на практика е идентичен
с този на A. ruta-muraria subsp. dolomiticum и
много различен от този на A. seelosii. Същият
е и резултата при епидермиса и устицата. H.
Rasbach и K. Rasbach експериментално кръстосват опитните растения с A. ruta-muraria
subsp. dolomiticum и получават хибрид с напълно хомоложни хромозоми, който при мейоза показва n=36. Това на практика опровергава теорията за хибридния произход и
междинните белези на таксона. Учените стигат до заключението, че A. eberlei очевидно е
крайна мутация на формата на петурата на
диплоидния подвид на A. ruta-muraria, която е много по-различима морфологично от
всички известни вариации до момента. Освен това растението се възпроизвежда спорово без да губи морфологичните си характеристики, т.е. не става въпрос за екотип.
Въз основа на тези заключения на таксона
е даден нов статут като A. ruta-muraria subsp.
dolomiticum var. eberlei.

арх. К. Лаковски
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Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria

A. ruta-muraria subsp. dolomiticum var. eberlei

Asplenium

Asplenium ruta-muraria
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a-f A. ruta-muraria ssp. dolomiticum
g-n A. eberlei
o
A. seelosii
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Asplenium ruta-muraria
subsp. ruta-muraria

Asplenium ruta-muraria
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subsp. dolomiticum

Asplenium

Asplenium ruta-muraria

Asplenium lepidum
Asplenium lepidum C. Presl.

(люспесто изтравниче)
Латинското наименование идва от
‘lepidum’ среден род на ‘lepidus’ – елегантен, приятен.
Многогодишно
дребно
тревисто
растение с късопълзящо коренище. Листата гъсто туфести, 2–10 cm дълги. През зимата изсъхват. Листната дръжка е дълга
приблизително колкото петурата, в основата си е тъмнопурпурно-кафява, нагоре
зелена. Листната пластинка нежна, триъгълнояйцевидна до яйцевидноланцетна,
2 до 3 пъти пересто разделена. Крайните
сегменти с клиновидна основа и закръглен назъбен връх. Целият лист е покрит с
къси жлезисти власинки. Индузият е ципест,
неопадащ, линейнопродълговат, прикрепен странично, по ръба с дълги нишковидни израстъци. Спорите са светлокафяви.
Родствен вид на A. ruta-muraria, с който
много си приличат, но има няколко разлики:
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по върха на ризомите или напълно липсват
люспи или са много малко, нишковидни, по
самите връхчета; жлезисти власинки по листа, които са особено характерни за младите
листа и особено за периферията на сегментите; по-тънки дръжки; по-светлозелен цвят и
по-тънки листа, обикновено и по-дълбоко нарязани петури, с по тесни листни дялове; сорусите са овални, а не линейни, и когато узреят не покриват изцяло долната повърхност
на листните сегменти; сорусите са разположени базално (близо до централната жилка), а не медиално като при A. ruta-muraria.
Образува хибриди както с A. ruta-muraria,
така и с A. trichomanes.
Местообитанията му включват отвесни варовити сенчести или полусенчести
скали, влажни цепнатини или ниши. Расте
на същите места, на които и A. ruta-muraria.
Първото сведение за България е за гара
Лакатник, но то не е потвърждавано след
1926г. В момента единственото находище
е във Врачански балкан, край манастира
„Св. Иван Пусти“. Има две малки популации - една в ниша на варовикови скали,
другата на бигорни отлагания покрай рекичката под манастира. И двете са с малобройни индивиди, с ниска плътност, на
много малка площ. Критично застрашен.
От люспестото изтравниче са признати два подвида с няколко вариетета.
A. lepidum subsp. lepidum. Това е основният
подвид в Европа. Среща се в Югозападна,
Централна и Югоизточна Европа (Френските Алпи, Източните Алпи, Апенините,
Сицилия, Унгария, Карпатите в Румъния,
Динарските Алпи в Босна и Херцеговина,
Албания, Гърция, Крит, България). За страните от Балканския полуостров сведенията са за A. lepidum subsp. lepidum var. fissides.
A. lepidum ssp. haussknechtii е подвид разпространен предимно в Азия. Среща се в Средиземноморието (о-в Крит), Кавказ, Мала Азия,
Ирак, Иран. През 2017 е открит и на п-в Пелопонес в континентална Гърция. През 2011г
малка популация от A. lepidum, която носи
повечето белези на този подвид е открита
на стените на мъжкия манастир Кузма и Дамян, Бабугáн-яйлá, Крим. Още по-на изток
в Узбекистан, Туркестан, Афганистан и Таджикистан се среща вариететът A. lepidum
subsp. haussknechtii var. samarkandense.

Като основни белези, по които се отличават двата
подвида се сочат:
•• subsp. lepidum – жлезисти израстъци по листа и
дръжката, синкавозелен цвят, спорангии, които
не се откриват при узряване, жълтокафяви спори.
•• subsp. haussknechtii – листата са голи, светлозелени на цвят, спорангиите са открити, спорите
са червено-кафяви.
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Asplenium fissum
Asplenium fissum Kit. ex Willd

(нацепенолистно изтравниче)
Латинското наименование идва от
‘fissum’ среден род на ‘fissus’ – нацепен, нарязан.
Многогодишна дребна папрат, висока 10-25(30)см. Къси пълзящи, разклонени
ризоми покрити с люспи, които имат тъмна
ивица в средата. Листата са нежни и гладки,
формират гъста туфа. Отношението между дължината на петурата и дръжката е от
1:1 до 1:2. В основата си дръжките са тъмни червено-кафяви, а към върха – зелени, с
възрастта потъмняват. Много характерно е
очертанието на рахиса, който сладва начупена линия (чупките са при всяко разклонение). Петурата е овално-ланцетна, 3 пъти пересто наделена със силно нарязани дялове.
Дяловете са длановидни нарязани, силно
редуцирани като крайните сегменти са широки около 1-2мм. Старите и сухи листа
често остават прикрепени към коренището.
Сорусите са издължени.

Калцифил. Среща се в скални цепнатини в
планините на Югоизточна и южните части на
Централна Европа (Френските Алпи, Източните Алпи, Апенините, Динарските планини,
Северна Гърция, България).
много рядък вид
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Asplenium x lessinense

Asplenium x lessinense VIida & Reichstein
= Asplenium fissum x Asplenium viride
Името се дължи на карстовия планинския район Monti Lessini (в близост до Верона, Италия), където е открито растението.
Основните белези, по които може да бъде
разпознат хибрида са:
• прав рахис;
• двойно перести петури (при A. viride простоперест, при A. fissum - 3- или 4- перести);
• недоразвити спори;
Доста рядък. Открит в Северна Италия,
после и в Германия и Франция. В България доклаван 1981г. от S. Jessen в Пирин, под Каменишки връх в долината на Бела река, 2180м н.в.
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II.8.13.

Asplenium septentrionale

Asplenium septentrionale /L./ Hoffm.

(северно изтравниче)
forked spleenwort

Името произлиза от латинското
‘septentriоnеs’ , което означава ‘северен’. А
самата латинската дума води началото си
от фразата ‘septem triоnеs ‘ – ‘седем вола’,
което пък идва от популярното в редица държави название на седемте най-ярки звезди
от съзвездието Малка Мечка, в което се намира и Северната звезда.
Дребно многогодишно тревисто растение с късо, вилужно разклонено коренище, покрито по върха с тъмнокафяви тесни целокрайни или ситноназъбени люспи.
Образува гъста туфа с многобройни преплетени листа излизащи от върха на коренището. Листата са тънки, дълги 5—15 см,
презимуващи, мономорфни. Отношението
между дължината на петурата и дръжката
е от 1:3 до 1:5. Дръжката е с лешников цвят
(тъмно червеникавокафява) в основата и
зелена нагоре, гладка с изключение на ня-

колко редки едноклетъчни брадавички в основата. Проводящите каналчета са две на
брой с характерното С-образно сечение,
обърнати с гръб едно към друго като по-нагоре се сливат в едно Х-образно. Петурата
е дихотомично разделена на 2–4 линейни
дяла (1 мм широки), които към основата си
са клиновидно стеснени, към горната си
част заострени, целокрайни или късо вилужно изрязани. Листните дялове са низбягващи по рахиса. Листата са полу-кожести
и гладки, рахисът не е ясно изразен. Жилкуването е пересто с вилужно разклонени
жилки. Сорусите са линейни, успоредни на
периферията на петурата, редуващи се нерегулярно от двете страни на средната жилка, по 1-5 на сегмент. При узряване се сливат и покриват цялата долна повърхност на
листа. Индузият е тънък, целокраен, кафяв
на цвят, при узряване на спорите се отваря
към средната жилка.
Надземната част се използува в народната медицина. На отварата от тази папрат се приписват дезинфекционно, отхрачващо и силно спазмолитично действие.

Среща се в цяла България до високопланинския пояс. Студоустойчив вид. Предимно по
слабоослънчени скали, скални разсипи и
нефугирани зидани каменни стени с южно
изложение. Задължително по неваровикови скали. Търпи известно засушаване. Разпространен е в Северна Европа, планините на Централна Европа, Британските о-ви,
Северозападна Африка. В Азия и Северна
Америка е рядък вид с разпокъсани популации, макар да се среща във всички страни
попадащи в умерения пояс. Трудно се забелязва поради малките си размери и много
подобен на трева изглед. В Европа образува
няколко хибрида с други видове папрати, но
в Сверна Америка е познат единствено хибридът с A . trichomanes.

През 1980г в Кавказ е открита диплоидна
форма на вида, която е обособена като
подвид
A. septentrionale subsp. caucasicum
Fraser-Jenk. & Lovis. Този подвид се среща
в Турция(Мала Азия), Армения, Грузия, Азербайджан, Иран, Пакистан, Афганистан, Индия, Непал, Китай (Тибет и Юнан) и Южна Корея. По-късно в ПАкистан е докладван и стерилен триплоиден хибрид между тетраплоида A. septentrionale subsp. septentrionale и
азиатския диплоид A. septentrionale subsp. caucasicum - A. × dirense. Някои автори дори приемат двата подвида като отделни видове. Но
Christopher Fraser-Jenkin труда си Checklist of
Indian Pteridophytes (2017) отново намалява
ранга на двата таксона до подвидове като A.
× dirense = A. septentrionale subsp. rehmanii.
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Asplenium x alternifolium

Asplenium x alternifolium Wulfen
= A. septentrionale x A. trichomanes

(германско изтравниче)
alternate-leaved spleenwort

Името произлиза от латински: ‘alterno’
(редуващ се) + ‘folium’ (листо), Хибрид между A. septentrionale и A. trichomanes
Дребно многогодишно тревисто растение, високо 3-15см. Дръжките са нишковидни, повече от два пъти по-дълги от петурата. Дръжките са тъмни в основата и зелени
нагоре. Петурата е переста, като се състои
от 5-11 несрещуположни дяла, насочени към
върха на листа. Листните дялове са плоски
и тесни (продълговато ланцетни), често раздвоени към върха, целокрайни. Дяловете са
полуприседнали, без дръжчици, клиновидно
издължени в основата си. Спорангиите са
линейни.
В зависимост от родителските подвидове се формират два хибрида. Макар
подвидовете на A.trichomanes да са много
близки, техните хибриди са лесно различими дори при полеви условия:

a=
b=
c=
d=

A.
A.
A.
A.

septentrionale
x alternifolium
trichomanes subsp. trichomanes
trichomanes subsp. trichomanes

●● Asplenium x alternifolium subsp. alternifolium = Asplenium × germanicum = A. septentrionale x A. trichomanes subsp. trichomanes.

Дръжките са изцяло зелени. Листата са
перестонаделени до двойно перести, с
множество редуващи се издължени (ланцетни) дялове. Дяловете са дребни, не пошироки от 3мм, клиновидни в основата.
2n=108
Расте между камъни, по скали и каменни стени. В България е откриван в долината
на р.Луда Яна под гр.Панагюрище.

a
b
c
d
e
f

= A. septentrionale
= A. x heufleri
= A. x heufleri
= A. x heufleri
= A. trichomanes subsp. quadrivalens
= A. trichomanes subsp. quadrivalens
●● Asplenium x alternifolium subsp. heufleri = A. septentrionale
x A. trichomanes subsp. quadrivalens.

Дръжките поне до базалните дялове са тъмни подобно на A. trichomanes.
Листните дялове са приблизително срещуположни, обратно яйцевидни
по-широки от тези на Asplenium x alternifolium subsp. alternifolium. 2n=144
Открит е над гр.Девин на силикатни скали
покрай Широколъшка река, 800 м н.в.
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> - показва смяната на цвета на дръжката по горната повърхност
< - показва смяната на цвета на дръжката по горната повърхност
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Asplenium x alternifolium ssp. alternifolium = Asplenium х germanicum

Asplenium х germanicum заедно с двата родителски вида
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Asplenium x woynarianum

Голяма част от многобройните естествени хибриди между видовете папрати от род Asplenium,
известни за Европа, все още не са открити в нашата флора. Някои са много редки и сведенията за тях са единични, но други са доста по-широко разпространени на континента и дори в
съседните балкански страни. Това предполага, че в бъдеще е вероятно да ги открием и у нас.
1. A. adiantum-nigrum х A. cuneifolium = Asplenium × centovallense
2. A. adiantum-nigrum х A. ruta-muraria subsp. ruta muraria = Asplenium x lingelsheimii
3. A. adiantum-nigrum х A. scolopendrium = Asplenium x jacksonii
4. A. adiantum-nigrum х A. septentrionale = Asplenium x contrei = Asplenium x souchei
5. A. adiantum-nigrum х A. trichomanes subsp. trichomanes = Asplenium x dolosum
6. A. cuneifolium х A. septentrionale = Asplenium × wojaense
7. A. cuneifolium х A. viride = Asplenium x woynarianum
8. А. onopteris x A. scolopendrium = Asplenium × rouyi
9. A. ceterach subsp. ceterach х A. ceterach subsp. bivalens = Asplenium x mantoniae
10. A. ruta-muraria subsp. dolomiticum x A. ruta-muraria subsp. ruta muraria = Asplenium x baldense
11. A. ruta-muraria subsp. dolomiticum x A. lepidum = Asplenium x javorkae nothosubsp. eglii
12. A. ruta-muraria subsp. dolomiticum x A. septentrionale = Asplenium x murbeckii
13. A. ruta-muraria subsp. dolomiticum x A. trichomanes subsp. quadrivalens = Asplenium x clermontiae
14. A. ruta-muraria subsp. ruta-muraria x A. trichomanes subsp. pachyrachis = Asplenium x clermontiae nothossp.
rasbachiae S. Jess.
15. A. ruta-muraria subsp. ruta-muraria x A. lepidum = Asplenium x javorkae nothosubsp. javorkae
16. A. scolopendrium x A. trichomanes subsp. quadrivalens = Asplenium x confluens
17. A. trichomanes subsp. trichomanes x A. viride = Asplenium x bavaricum nothosubsp. protoadulterinum
18. A. trichomanes subsp. trichomanes x A. trichomanes subsp. quadrivalens = Asplenium x lusaticum
19. A. trichomanes subsp. quadrivalens xA. viride = Asplenium x bavaricum nothosubsp. bavaricum
20. A. trichomanes subsp. quadrivalens x A. trichomanes subsp. pachyrachis = Asplenium x staufferi
21. A. trichomanes subsp. quadrivalens x A. trichomanes subsp. hastatum = A. trichomanes nothossp. lovisianum
22. A. trichomanes subsp. pachyrachis x A. trichomanes subsp. hastatum = A. trichomanes nothosubsp. moravicum
23. A. trichomanes subsp. quadrivalens x A. lepidum subsp. lepidum = Asplenium x reuteri nothosubsp. aprutianum =
Asplenium x aprutianum
24. A. septentrionale x A. viride = Asplenium × bosco-gurinense
25. Asplenium adulterinum Milde subsp. adulterinum
26. Asplenium adulterinum subsp. presolanense Mokry, Rasbach & Reichst.

Asplenium х rouyi

Asplenium

14

hybrids
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Хибридите в род Asplenium, които все още не са известни за България
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Asplenium х murbeckii

Asplenium x sarniense

Asplenium x ticinense

Asplenium x alternifolium
nothosubsp. alternifolium

Asplenium x confluens

Asplenium x lusaticum

Asplenium х clermontiae
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Asplenium x lusaticum

Asplenium x contrei = Asplenium x souchei

Asplenium

hybrids
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Произходът на наименованието е гръцки:
‚kustis'(kystis) -мехур +‘pteris‘ (pteris) -крило. Древните гърци използвали втората дума като
общо название за всички папрати. Наименованието
е породено от характерната форма на индузиите,
които наподобяват надути мехурчета по долната
повърхност на листата.
Стъблата (stem) са пълзящи, покрити с люспи. Листата са опадащи, мономорфни. Дръжките
(petiole, stipe) са твърди и удебелени в основата си,
съдържащи скорбяла. Гладки, понякога покрити с
власинки, достигат дължина от 1/3 до 2/3 от дължината на самия лист. Имат надлъжни канали,
които продължават по рахиса (rachis) и централната жилка(costa) на листчетата. Проводящите
каналчета(vascular bundle) са 2, с кръгло или овално
сечение. Листът(blade) е просто перест (pinnate),
двойно- (bipinnate, 2-pinnate) или тройноперест
(3-pinnate). Формата е триъгълна (deltate), яйцевидна (ovate) или ланцетна (lanceolate). Листчетата
(pinnule, leaflet) са меки или мембранести. Размерите им намаляват прогресивно към върха. Липсват
дръжки на отделните петури към рахиса с изключение на най-долното разклонение. Дяловете са анадромични. Жилкуването е пересто, като жилките
достигат до края на листчетата (pinnule, leaflet).
Спорангиите са сферични разположени в
една редица между средната жилка и края на листа (blade margin). Младите соруси са покрити с индузии, които опадат при съзряването. Спорангиите
са кафяви на цвят.

Cystopteris alpina
Cystopteris alpina (Lam.) Desv.

(алпийска крехка папрат)
аlpine bladder fern
Думата ‘alpina’ в името си тази папрат дължи на местообитанията – в алпийските региони, т.е. над линията на иглолистните гори във високите планини.
Ризомите са дебели, късопълзящи,
с изправен връх. Покрити са с остатъци от
сухи дръжки и ланцетни светлокафяви люспи. Сравнително дребно тревисто растение образуващо рехави туфи. Листата са
дълги до 40см, и широки – 6см, мономорфни, изсъхващи през зимата. Меки, зелени
или жълто-зелени, листата са 2 пъти пересто
наделени, яйцевидно ланцетни, най-широки малко под средата и късозаострени на
върха. Вторичните петури са ланцетни, леко
коси спрямо рахиса, като листните им дялове от горната страна са почти успоредни
на рахиса. Те са почти срещуположни или
редуващи се, по 4 до 12 чифта на лист. Разположени са далече една до друга.

планински вид

цепнатини на вулканични скали и сипеи
планински райони
Я

Ф

М

А

М

Ю

ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:
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C. fagilis			

C. alpina
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Листните дялове са тесни, дълбоко насечени, клиновидни в основата. Полуприседнали
към централната ос на петурата. Периферията им е назъбена, но зъбчетата са с тъпи
заоблени върхове. Жилкуването е пересто,
с прости или вилужно разклонени жилки завършващи между зъбчетата на листния ръб.
Дръжките са тъмни в основата и сламенокафяви или зелени нагоре, нарядко покрити
с люспи. По горната повърхност има жлеб,
който преминава без прекъсване в сегментите. Проводящите каналчета са две – кръгли
или правоъгълни.
Сорусите са кръгли, разположени в
един ред между средната жилка и периферията на листа. По 1-3 чифта на листно делче.
При узряване остават отделени един от друг.
Индузият е белезникав, овално-ланцетен,
прикрепен в единия си край, при узряване
на спорите се сбръчка и се отваря към средната жилка. Спорангиите са кафеникаво
черни. Хексаплоиден хромозомен набор.
Морфологичните характеристики са
близки до тези на C. fragilis. Определянето
на двата родствени вида e допълнително затруднено от многото вариации във видимите
белези на C. fragilis. Разликите между C. alpina и типичните индивиди C. fragilis са в подълбоко нарязаните петури и линейно-продълговати крайни дялове. Друг видим белег
са жилките, които завършват във вдлъбнатините между зъбчетата по периферията на
листните делчета, за разлика от тези при C.
fagilis, които обикновено завършват във върха
на зъбчетата. Освен това зъбчетата по периферията на листните дялове са заоблени,
за разлика от тези на C. fragilis, които са заострени. Има данни за хибридизация между
двата родствени вида.
C. alpina расте по карстови терени в
алпийския пояс. Наблюдаван е в цяла Европа: от Норвегия на север до Пиренеите на
юг, на изток до Кавказ. Силно студоустойчив.

арх. К. Лаковски
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II.9.2.

Cystopteris fragilis
Cystopteris fragilis /L./ Bernhardi

(крехка папрат)
fragile fern, brittle bladder Fern
Името идва от латинското ‘fragilis’крехък, вероятно се дължи на тънките и чупливи дръжки.
Дребно многогодишно тревисто растение с непрезимуващи листа. Ризомите са
къси, сравнително дебели (диаметър около 5мм), пълзящи с изправен връх, от който
излизат листата. Покрити са с остатъци от
сухи дръжки и ланцетни светлокафяви остри люспи. Листата са близкоразположени
или образуват рехави асиметрични туфи.
На дължина достигат 20-35см, рядко до
45см, мономорфни. Меки, гладки, зелени
или жълто-зелени. Петурата е 2 пъти пересто наделена или 3 пъти переста, ланцетна
до яйцевидно-ланцетна, най-широка малко
под средата. Вторичните петури са от 5 до 15
чифта, почти срещуположни или редуващи
се, анадромични, с много къси дръжчици.

Разположени са далече една от друга. Вторичните петури са яйцевидни или яйцевидно-ланцетни, леко коси спрямо рахиса, като
листните им дялове от горната страна са успоредни на рахиса. Обикновено най-дълъг
е втория приосновен чифт петури. Листните
дялове от последен ред са дълги до 15мм,
яйцевидни, насечени, клиновидни в основата. Полуприседнали към централната ос
на петурата. Границите на листните дялове
са напилени или назъбени, жилкуването е
пересто с прости или вилужно разклонени
жилки, почти винаги завършващи по периферията в зъбчетата. В основата дръжките
са тъмни и с редки люспи, сламенокафяви
нагоре, до зелени към върха. Диаметърът на
дръжките е 1-1,5мм. По горната повърхност
има жлеб, който преминава без прекъсване
в сегментите. Дръжката е по-къса или дълга
приблизително колкото самата петура. Отношението в дължините на листа и дръжката е 3:1 до 3:2, като понякога при индивидите
растящи в скални цепнатини дръжката надвишава по дължина листа. Проводящите каналчета са две, кръгли или правоъгълни, като
към върха се обединяват в едно.
Сорусите са кръгли в един ред между
средната жилка и ръба на листа. По 2-4 чифта на листно делче. При узряване остават
отделени един от друг. Индузият е бледозелен или кафеникав, овален или ланцетен,
покрива целия сорус, но при узряване се
сбръчква към средната жилка. Спорангиите са кафеникаво черни. Спороноси юнисептември. 2n=168, 252

В народната медицина тази папрат служи като противоглистно, болкоуспокояващо,
запичащо, отхрачващо и общоукрепващо
средство.

Расте по влажни варовикови скални
венци и стени, също и по места с тънък почвен слой върху основната скала, понякога
във фугите на зидове, покрай потоци,, канали, в канавки и други влажни места. Космополитен вид, расте по всички континенти в
умерения пояс на северното и южното полукълбо. Много студоустойчив вид. На север достига до Аляска и Гренландия. Освен
значителните вариации в морфологичните
белези видът предлага и редица хибриди с
родствени видове – при това се наблюдават
както фертилни, така и стерилни хибриди:
тетраплоидни, пентаплоидни и хексаплоидни. При теренни проучвания в Пирин през
1981г S. Jessen открива освен типичните C.
alpina и C. fragilis екземпляри на C. fragilis с
тетраплоиден хромозомен набор. Освен
тях на височина над 1900м по варовикови
скали над х.Бъндерица, в Окаденския циркус и циркуса Бански Суходол, в долината
на Бела река, са открити растения които носят частично белезите на C. alpina, но имат
по-едри спори, по-дебели дръжки, част от
жилките завършват във зъбчетата, част - между тях. и октаплоиден хромозомен набор.
Подобни индивидиди са известни от Швейцария. Не е ясен таксономичният им статут.

арх. К. Лаковски

216

един от най-разпространените видове

карстови райони, фиги на зидове
край извори и потоци, канавки
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презимуващи:
хромозомен набор:
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Cystopteris
Cystopteris fragilis

Произходът на наименованието е гръцки:
думата ‘pteron’(pteron) - крило, от която се появява ‘pteris’(pteris), с която наричат обобщено
всички папрати. Дължи се на приликата на петурите с птиче крило.
Ризомите са дълги пълзящи с влакнести израстъци. Листата са непрезимуващи, мономорфни.
Дръжките (petiole, stipe) са тъмнокафяви в основата и бледозелени нагоре. Покрити са с къси власинки (на цвят бели или смесени - бели и червеникави),
гъсти долу и разреждащи се нагоре. Горната повърхност на дръжките с възрастта става гладка.
Имат надлъжни канали, които продължават по рахиса (rachis) и централната жилка (costa) на листчетата. Проводящите каналчета (vascular bundle)
са многобройни подредени в сложна U-образна или
затворена овална форма. Листът(blade) е тройноперест (3-pinnate) до четворноперест (4-pinnate).
Формата на петурата е широкотриъгълна (wide
deltate). Най-долният чифт вторични петури са силно развити и видимо по-едри и перести от горните.
Листчетата(pinnule, leaflet) са полукожести. Жилкуването е пересто.
Спорангиите са непрекъснати, разположени като ивица по периферията на листните дялове. Индузият е двоен - псевдоиндузий формиран от
завития листен ръб(blade margin) и истински ресничест индузий от вътрешната страна на спорангиите. Истинският понякога липсва напълно. Спорангиите са кафяви на цвят.

II.10.1.

Pteridium aquilinum
Pteridium aquilinum /L./ Kuhn
= Pteris aquilina L.

(орлова папрат, конска папрат)
Bracken
Видовото име ‘aquilinum’ идва от латински (‘aquila’- орел). Когато Карл Линей
(Carl Linnaeus) включва растението във том
втори на Species Plantarum през 1753 му дава
името Pteris aquilina. Сегашното си име получава от Friedrich Adalbert Maximilian Kuhn
през 1879г. Няма еднозначен отговор кое
точно са оприличили на орел, за да нарекат
това растение с такова име. Общоприето е
да се смята, че това се дължи на листата,
които приличат на крилa на граблива птица.
Но според част от учените на Ренесанса и
следващите векове, сред които и Еразъм Ротердамски, разположението на проводящите каналчета в напречния разрез на дръжката на тази папрат много наподобява по
форма двуглав орел.

често срещан, многочислени популации

горски поляни, горски пътища, канавки,
пасища
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дълги, разклонени
до 200см
не
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Ризомите са пълзящи, дълги до 5-6 метра. На цвят са чернокафяви, дървенисти.
Основната коренова система е на дълбочина от 10см до 40см под повърхността, но
може да слезе до повече от 2м дълбочина.
Ризомите нямат люспи, но са покрити с нишковидни израстъци. Има два вида ризоми.
Основни, които нарастват бързо, не произвеждат надземни части и служат за натрупване на хранителни вещества. На дебелина
достигат до 2,5 см. Вторични, които са разклонения на основните, намират се близо
до повърхността, нарастват бавно и имат
многобройни спящи пъпки, от които се развиват новите листа. Листата са разположени нагъсто по протежение на ризомите, всеки лист израства от отделно разклонение на
подземната част. Това е втората най-едра
папрат в България след Osmunda regalis. Макар да е тревисто растение, по външен вид и
характер на съобществата повече прилича
на храст. При благоприятни условия достига
височина до 200см. По изключение, когато
расте в гората и се налага да се конкурира
с храстите и издънките на дърветата за светлина, може да достигне 3–6м (Atkinson, 1923;
Druce, 1957), а по изключение 9м (Bray, 1991).
Листата са мономорфни, полукожести като
текстура, през есента умират при първите
студове. Дори след като изсъхнат листата не
падат, а остават изправени през зимата до
следващата пролет. В районите с мек климат и без отрицателни температури листата живеят по 2-3 години преди да изсъхнат и
да бъдат заменени от млади. Петурата е три
пъти переста, но често варира като форма
и дълбочина на членението. Като цяло е широко триъгълна. Петурата се състои от 10-12
чифта вторични петури, срещуположни, а
по-рядко полусрещуположни, Долните са с
къси дръжки, а тези близо до върха са приседнали.

Най-долните петури са видимо по-едри от
горните, което придава на листа триделен изглед подобно на тези от род Gymnocarpium.
Листните дялове са ланцетни, леко извити
дъговидно надолу, целокрайни. Крайните
сегменти са линейно-ланцетни. Рахисът,
централната жилка на вторичните петури и
долната повърхност на листните дялове са
покрити с власинки. Жилкуването е мрежовидно с вилужно разклонени накрая жилки.
Отношението между дължините на листа и
дръжката е от 1:1 до 2:1. Дръжката е с диаметър до 7-8мм, тъмнокафява в основата и
бледозелена нагоре. Покрита е с къси власинки (на цвят бели или смесени - бели и
червеникави), гъсти долу и разреждащи се
нагоре. Горната повърхност на дръжката с
възрастта става гладка. Отгоре дръжката е
с надлъжен канал, който продължава и по
рахиса и централната жилка на вторичните
петури. Проводящите каналчета са многобройни подредени в сложна форма, която
според някои е причина за името на този
вид. Дръжката е вертикална, докато петурата е огъната надолу, понякога дотолкова, че
заема хоризонтално положение. Сорусите
са непрекъснати разположени отдолу по
ръба на листните дялове. Подвитият ръб на
листа покрива сорусите. Освен този псевдоиндузий има и истински, който е мембранест, ресничест и покрива плътно сорусите.
Спорангиите са кафяви. Спорите покълват
сравнително трудно и половото размножаване е рядко за вида. Порастналите от спори млади растения имат много по-деликатен вид, мека тревиста текстура, по-къси и
заоблени дялове и не приличат особено на
орловата папрат, с която сме свикнали.
Орловата папрат освен със спори
лесно се размножава и вегетативно чрез
разделяне на коренището. Части от него
дълги над 5см се вкореняват успешно.
Ризомите се развиват изключително агресивно и само за една година кореновата
система на растението може да достигне
2.00м в диаметър. При стари популации в
следствие на вегетаивното клониране на
растението са установени общи ризомни
системи с диаметър около 120м, които вероятно са се развивали в продължение на
стотици години. При изследване на различни
популации на орловата папрат се оказва, че
голяма част от растенията не са генетично
идентични, т.е. са поникнали от спори, а не
са резултат от вегетативно размножаване.
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aquilinum var. latiusculum. Все пак някои учени,

изследвайки многобройните вариации на
морфологичните белези на вида, определят
подвидовете и разновидностите като отделни видове - P. esculentum (Австралия, Нова Зеландия, о-в Нова Каледония, о-в Фиджи, о-в
Тонга), P. arachnoideum (Южна Америка) и др.
C. N. Page сочи за Великобритания 3 подвида на P. Aquilinum: subsp. aquilinum, subsp. atlanticum и subsp. fulvum. Освен тях той дава и още
един отделен вид - Pteridium pinetorum с два
подвида: subsp. pinetorum и subsp. osmundaceum. Това разделяне почива до голяма степен
на морфологията и екологията на отделните
популации и все още не е потвърдено с изчерпателни молекулярни изследвания.
Най-старите фосилни находки на
този вид са на възраст около 55 млн. години,
като го определят като едно от най-древните
съвременни папратовидни. За това време
орловата папрат се е приспособила към
всякакви условия. Способността да контролира изпарението на вода от клетките е причина да оцелява в далеч по-сухи местообитания от другите папрати. На практика единствените места, където не може да бъде
открита са мочурливите и преовлажнени терени, алпийските и пустинни местности. Орловата папрат е светлолюбив вид, расте по
открити терени, планински скатове до коло
1800м н.в. или в редки гори. Разпространен
сред сечища, пожарища, поляни, разредени гори, покрай пътища. Често формира
мощни тревни съобщества самостоятелно
или по-рядко с обикновена поветица и други видове в габърово-горуновия, буковия и
отчасти и в иглолистния пояс на мястото на
унищожени гори. Предпочита песъчлива,
суха почва с киселинен характер(на силикатна основа). Най-добре се развива на
дълбоки и богати почви. Видът се среща разпръснато при подходящи условия във всички
райони на страната, но основните запаси
са в планинските райони, и то главно в буковия и иглолистния пояс на Стара планина,
Средна гора, Пирин, Родопите, Витоша, където се образуват чисти съобщества. Космополитен вид, открит на всички континенти.
Един от най-популярните и изучавани
видове папрати поради широкото си разпространение и инвазивния характер, който я превръща в опасен плевел. Орловата
папрат или Pteridium aquilinum е петият найразпространен плевел в световен мащаб.

В България е обхванал около 200 000 ха, а във
Великобритания 1 000 000 ха ливади, като годишно площите нарастват с 1-3%. Отличава
се с изключително висока репродуктивност,
способност за възстановяване след унищожаване на надземната част, приспособимост към промените на екологичните
условия, увеличаващи се площи покрити
с растението. При нараняване на листата
на P. aquilinum се отделя хидрогенцианид
(HCN), който е токсичен. Това в особена степен важи за младите листа. Това е типичен
фномен в стратегията за борбата с растителноядните насекоми. Някой от съединенията открити в растението имат фунгицидно
действие и това е причина орловата папрат
да боледува от много малко болести и те да
не причиняват големи поражения на нейните съобщества. Многобройните токсини,
произвеждани в орловата папрат, се използват от растението актовно и са в основата на изявеното ѝ алелопатично действие.
Тези токсини се отделят дори от изсъхналите листа. Токсините преминават в почвата и
действието им продължава до една година
след премахване на папратта от даденото място. Другите приспособления, с които
орловата папрат доминира над останалите
тревисти растения са:
- по-голямата дълбочина на ризомите, който са разположени под тези на тревите и покълващите семена на дърветата и
храстите, като по този начин имат предимство в борбата за повече влага и хранителни
вещества
- едри листа и височина по-голяма
от тази на повечето треви. Това първо дава
предимство при конкуренцията за слънчева светлина и второ - засенчва по-ниските
растения и забавя техния растеж. Листата
израстват рано на пролет подхранвани от
ризомите и бързо заемат доминиращо положение спрямо конкурентите. Листата на
орловата папрат създават много дълбока
сянка спирайки до 90% от слънчевата светлина.
- изсъхналите през есента листа се
натрупват в слой, който често достига голяма дебелина (до 80см). Те смачкват подребните и деликатни растения отдолу
или покриват и пречат на израстването на
другите през следващата пролет. От друга
страна този изолационен слой от сухи листа защитава ризомите от замръзване през
зимата и от пресушаване през лятото. Сухи-
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те листа на орловата папрат представляват
силнозапалим слой. Това отново може да
се приеме, че е приспособление на вида
да заеме доминираща роля на определена
територия. От една страна подпомага разпространението на горските пожари като
средство за премахване на конкурентните
видове, а от друга, поради факта, че има
дълбоко разположени ризоми, P. aquilinum
е едно от първите растения израстващи от
пожарищата и тогава получава повече светлина, която благоприятства производството
на повече спори. При това орловата папрат
е способна да преживее неколкократни
пожари без това да се отрази на нейната
жизненост. А пепелта от изгорелите растения допълнително ѝ осигурява изключително
подходяща алкална среда за развитие на
новите гаметофити.
- за разлика от повечето папрати, орловата папрат може да използва устицата
на листата си за контрол на газовия обмен
и за регулиране на обмяната на веществата в зависимост от условията на средата.
(Pitman, 1989, Hollinger, 1987) Макар и не толкова бързо и ефективно както при семенните растения, папратта успява да реагира
на намалената въздушна влажност.
Поради редица морфологични и екологични особености орловата папрат често се разглежда като храст, а не тревисто
растение. В наши дни тя се възприема като
плевел, който е агресивен и труден за премахване. Съществуват различни методи за
борба:
- химически;
Употребата на хербициди.
Това
е най-ефикасният и бърз метод. Asulam
(също познат като Asulox) е селективен препарат предназначен за борба специално
с папратите. Той е слабо токсичен, сравнително евтин и удобен за пръскане от въздуха. Но употребата му в Европейския съюз е
ограничена след 2012г. Недостатък е, че повлиява всички папрати и може да унищожи
редки видове, населяващи същите райони.
Друг препарат е Glyphosat - широкоспектърен хербицид, който е слабо токсичен.
Той обаче може да се прилага само чрез
директно пръскане върху гъсти съобщества
на P. aquilinum когато няма опасност от унищожаване на ценни съпътстващи растения.
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Спорите са много дребни. Само едно листо може да произведе до 300 000 000 спори годишно, които се разнасят от вятъра.
Спорите преодоляват големи разстояния и
в райони, съседни на популации от P. aquilinum, процентното им съдържание в полена
е до 10%, в райони с орлова папрат, където
тя не е доминиращ вид - до 20%, а в райони гъсто покрити с орлова папрат - до 60%.
Спорите запазват кълняемостта си в течение на няколко години и успешно преживяват неблагоприятните климатични условия.
Това е един от малкото видове папрати, чиито спори са индиферентни към
светлината, т.е. могат да покълнат и на тъмно, макар после да им е необходима температура над 5°С и слънчева светлина. На
първата година кълняемостта е 95-96%, а на
третата ггодина пада до 30-35%. Възрастните растения, които са на светло произвеждат повече спори от тези, които са на сянка.
Това е едно от растенията, чиито листа загиват най-рано през есента, още с първите студове. Падналите на земята сухи листа
образуват плътна покривка, която защитава
ризомите от студовете, особено когато снегът е малко. Новите листа се развиват много
рано напролет, веднага след стопяването на
снеговете. Листата на орловата папрат са
много чувствителни към киселинните дъждове, спорите също намаляват кълняемостта
си. Те са явен индикатор за замърсяване на
околната среда. Листната маса, която натрупва орловата папрат е прецедент сред
папратовидните. Сухата маса на надземните части може да достигне до 1,6кг/м2. Освен това орловата папрат успешно извлича
и натрупва фосфати и магнезиий дори от
бедни на тези елементи почви. Биомасата
съсредоточена в ризомите е още по-голяма
от тази в надземните части - средно от 1 до
5кг/м2 суха маса и позволява складиране
на голямо количество резервни вещества и
вода за справяне с неблагоприятните в климатично отношение периоди. До 87% от живото тегло на ризомите представлява вода.
До средата на XXв. общоприето е
било P. aquilinum да се счита като единствен
представител на род Pteridium с два подвида и няколко разновидности - P. aquilinum var.
aquilinum в северното полукълбо и P. aquilinum var. caudatum в южното полукълбо. В Северна Америка се срещат три разновидности на орловата папрат - P. aquilinum var.
pubescens, P. aquilinum var. pseudocaudatum и P.
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- механични;
•
Изрязване или стъпкване на надземните части, като това следва да се
извършва регулярно. Изисква много
време, трудоемко е и с частичен успех.
Приложимо е само на терени, които са
достъпни за техника. Най-ефективно е
ако се прилага двукратно - веднъж през
късната пролет и веднъж ранната есен.
Така растението успява да изкара нови
листа между двете почиствания и ризомите се изтощават максимално. Ако се
прави само веднъж годишно е добре
това да става през лятото, за да не може
растението да изкара нови листа и да
натрупа резервни вещества в ризомите.
Голяма част от растението е подземна и
за да е ефективен този метод трябва да
се комбинира с други.

•

Дълбока оран на терените, която
следва да се извършва през късната есен,
за да може изровените на повърхността ризоми да бъдат поразени от зимните студове.
Приложимо само за равнинни терени без
скали и големи морени.

• Опожаряване. Има съмнителен дори
обратен ефект, тъй като тази папрат е
доказала приспособимостта си и побързото си възстановяне след пожари в
сравнение с останалите растения.
20 January 2021/ 18:41:18

И двата хербицида следва да се
прилагат върху възрастни растения с напълно развити листа, за да се постигне
най-пълно абсобиране. Унищожавайки надземните части тези препарати
прекратяват фотосинтезата и макар
да не достигат винаги до подземните
коренища, принуждават растенията
да използват хранителните запази, намиращи се в ризомите, за производството на нови надземни части. По този
начин при неколкократно третиране
орловата папрат се изтощава напълно и не може да развие нови листа.
Има и други хербициди – спрейовете Starane, Access, Metsulfuron 600WG и
др., които са ефективни, но само при
третиране на растенията късно на есен,
когато ризомите усилено трупат запасни
вещества за презимуване и са най-слаби.
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- биологични;
Един от основните лимитиращи фактори в избора на видове за биоконтрол е
наличието на два основни подвида на орловата папрат - caudatum и aquilinum, които
имат редица биохимични разлики, които са

причина многобройните вредители по подвидовете от Южна Америка и Австралия да
не засягат папратта в останалите части на
света. Доста насекоми се хранят с орлова
папрат, например на о-в Нова Гвинея са установени 27, а в Англия - 40 вида.

Повечето от тях са специалисти, които нападат надземните части на растението, но
има и генералисти. Тези насекоми не могат да дадат желания резултат при биоконтрол поради ред причини. Първо не успяват
да нанесат сериозни вреди на папратта,
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защото колкото и да са многобройни популациите им, на фона на огромната биомаса орлова папрат те се губят. Второ от своя
страна самите насекоми са храна за много хищници (насекоми, птици и др.).
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226
кар да се приема за опасен плевел, понякога заради бързия растеж и устойчивост на
неблагоприятни климатични условия и пожари, P. aquilinum се използва като средство
за защита на увредени терени от ерозия.
Под едрите ѝ листа се оформя влажна и
сенчеста среда, която осигурява убежище
и храна за редица насекоми, в това число
гъсениците на дневни и нощни пеперуди
(седефки, молци и др.), цикади, но и обикновения кърлеж Ixodes ricinus (преносител
на лаймската болест). В същото време орловата папрат отблъсква голите охлюви.

арх. К. Лаковски

Когато липсва храстова растителност P.
aquilinum им служи като заслон, който ги
пази от слънце, студ и изпасване от животни. Индиректно орловата папрат е свързана и с разпространението и числеността
на някои насекоми (най-често пеперуди).
Оказало се, че рязкото намаляване на популациите на част от пеперудите във Великобритания е пряко свързано с разпространението на орловата папрат. Промените
във видовия състав на местообитанията е
превърнал тези пеперуди в застрашени и
е породил нуждата от специални мерки за
тяхното опазване. Преброяване на Butterfly
Conservation показва, че за последните 20
години спадът при Boloria euphrosyne е 68%,
Fabriciana adippe (82%), Argynnis aglaja (55%) и
Boloria selene (52%). Всички те обитават мозаечни папратово-тревни съобщества на
слабо кисели и неутрални почви по хълмове, сечища и просеки, горски покрайнини.
Пеперудите намират там укритие и храна и
често (напр. Fabriciana adippe) снасят яйцата
си по покривката от изсъхналите листа на
P. aquilinum. Папратта замества храстовата
растителност, сред която виреят цветята, с
които се хранят пеперудите - иглики, теменужки, гайтаника (Melampyrum), бяла съсънка (Anemone nemorosa), подъбиче (Teucrium scorodonia), пълзящо срещниче (Ajuga reptans),
планински очиболец или бутрак (Potentilla
erecta). Гниещата листна покривка под папратовите растения пък осигурява топлина
необходима за преживяването на пеперудите през целия им жизнен цикъл (Oates,
2004). Проблемът се изразява в изчезването
на мозаечните съобщества и замяната им
от тревни или монокултури от орлова папрат. От една страна е изоставянето на пасищата, които обрастват прекалено гъсто
с папрат, която задушава тревната растителност, а от друга страна е прекомерното
изпасване и премахване на папратта. Сега
се взимат мерки за екстензивна паша в районите с пустеещи земи. Най-подходящо е
използването на коне или едър рогат добитък, защото придвижвайки се от едно тревно петно до друго животните отъпкват пътеки
през орловата папрат като така предотвратяват прекомерното ѝ сгъстяване и осигуряват по добро ослънчаване на тревистите
растения. Орловата папрат бързо завзема
увредени терени, преборва останалите
растения и образува гъсти съобщества. Ма-

20 January 2021/ 18:41:18

И трето - хранят се и с редица други растения, което може да доведе до катастрофални екологични последици при евентуално
им лабораторно размножаване и разпръскване на многобройни популации в полетата с орлова папрат.
Първите опити за борба с орловата
папрат във Великобритания са предприети
в края на 80-те години на XXв с два вида южноафрикански молци - Conservula conisigna и
Panotima sp. near angularis. Те дават обещаващи резултати, като гъсениците унищожават
почти напълно листата на растението. Тези
видове са избрани поради няколко причини:
близките климатични условия в двете страни; липсата на естествени врагове в Англия;
липсата на други растения, които да представляват храна за молците (Lawton, 1988).
Но въпреки големите надежди биоконтролът
върху орловата папрат в Англия не постига
желания успех, за което има две предпоставки. Първо недостатъчната гъстота на популацията на насекомите поради не съвсем
оптималните природни условия (близки температури до тези в родината им, но влажно
лято и есен, които контрастират на сухото
време в Южна Африка). Второ големите възможности за възстановяване на P. aquilinum
благодарение на мощните коренища.
Теоретично много ефективни биха
били насекоми, които се хранят сризомите
на папратта. За съжаление обаче не са открити видове, които да ядат ризомите и да
оцелеят в умерения климат. Проучвани са
варианти и за заразяване на ризомите с гъбички (Ascochyta pteridis и Phoma aquilina), както и комбинираното действие на гъбички и
хербициди, но потенциалният риск за други
видове спира полевите изпитания (Burge et
al., 1986).
Уникален случай на симбиоза е документиран на Канарските острови. Това
е единственото известно пряко взаимодействие между орловата папрат и друго
растение. Един вид воловодец (Orobanche,
безхлорофилно растение) паразитира
по ризомите на P. aquilinum (De Winter and
Amoroso, 2003).
Има семенни растения, чието разпространение частично е свързано с местата където има орлова папрат. Това са дивият зюмбюл и илирийският гладиол в Англия
или Galanthus krasnovii (рядък вид кокиче) в
Турция както и други сенколюбиви растения.
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разпространение (MacLochlainn, 2004). Орловата папрат застрашава хабитатите на
растения като тъмночервен дремник (Epipactis atrorubens) и кръвен здравец (Geranium
sanguineum) или пеперуди - Maculinia arion (синевка), или птици със специфични места на
хранене като Sylvia undata (Пъстрогушо коприварче) или Burhinus oedicnemus (турилик).
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Орловата папрат създава условия
за хранене и гнездене и на редица дребни птици (Tyler, 1988; Pakeman & Marrs, 1992;
Backshall,1999). Това са видове обитаващи
открити пространства, горски покрайнини или храсталаци - белогуш дрозд (Turdus
torquatus), буков певец (Phylloscopus sibilatrix),
горска бъбрица (Anthus trivialis), европейско
черногушо ливадарче (Saxicola rubetra), горски бекас, жълта овесарка, ръждивогушото
ливадарче, полска чучулига, брезов певец и
др, като последните два вида често гнездят
в листата на тази едра папрат. Кукувицата
често се храни с охота с гъсениците в тревата под папратта, като използва листата ѝ
за кацане. Козодоят (Caprimulgus europaeus)
използва закрилата на папратовите гъсталаци за укритие и почивка през деня. Хищници като полския блатар ловуват сред папратовите полета. Полевки, катерици и сойки
заравят в листната постилка под орловата
папрат зимните си запаси от ядки и така
спомагат за постепенното изместване на
папратта с дървета. Сред орловата папрат
се крият елени, язовци и др. бозайници. Следователно мозаечна популация на орловата
папрат в даден район благоприятства биоразнообразието, но когато се превърне в
доминиращ вид папратта уврежда местообитанията на много видове, сред които и
такива с консервационна стойност - пеперуди, гущери (напр. Lacerta agilis - ливаден
гущер; L. vivipara - живораждащ гущер) и
змии (медянка - Coronella austriaca; усойница - Vipera berus; Pakeman and Marrs 1992). В
Англия когато завзема изоставени пасища в
крайбрежните райони и намалява местата
за хранене на птиците, тя застрашава Pyrrhocorax pyrrhocorax, която има ограничено
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съобществата доминирани от
Pteridium aquilinum не виреят други папрати
освен в местата, където преминават пътеки,
потоци или около големи камъни. Изключение правят Botrychium lunaria и Ophioglossum
vulgatum, които растат сред тревите под поредките гъсталаци орловата папрат, и спорадични туфи от мъжка папрат Dryopteris
filix-mas. И трите вида най-вероятно са заемали територията преди обрастването ѝ с
орлова папрат. В Коста Рика и Мексико два
вида папрат Histiopteris incisa и Hypolepis repens образуват смесени съобщества с орловата папрат.
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Интересен е и фактът, че по време на грипната епидемия 1918-19г в Нова Зеландия отварата от орлова папрат имала репутацията
на много добро лечебно средство. Пепелта от изгорени млади листа се използвала
външно при тежки изгаряния, а малките нежни листа се дъвчели като лечебно средство
при дизинтерия. В албанските Алпи отварата
от листата на орловата папрат се използват
като диуретик и антибактериално средство.
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В народната медицина орловата папрат
се прилага като средство за лечение на
повърностни рани и обриви по кожата.
Приписват ѝ се антисептични, противовъзпалителни, болкоуспокояващи, отхрачващи и кръвоспиращи свойства. Отвара от листата се използва като средство
против кашлица, бронхит и туберкулоза.

Ризомите на P. aquilinum на някои места се
смятат за добро средство против глисти и
други чревни паразити. В китайската медицина с тинктура от листа на орлова папрат
лекували ревматизъм. В Тайланд печените
и счукани ризоми смесени със сусамово
олио се приемали като противоотрова при
ухапване от змия. В Папуа Нова Гвинея сокът
от дръжките е лек срещу зъбобол. В Австралия сочните млади листа се използват от аборигените за налагане на ухапвания и ужилвания от насекоми. В Африка сокът служи
за лечение на екземи и обриви. Обаче може
би най-необичайно е приложението на орловата папрат описано в Папуа Нова Гви-нея.
Листата на Pteridium aquilinum и Nothofagus
grandis се ядат със риба когато човек се чувства зле от миризмата на труп по време на
погребение (най-вероятно се има предвид
ефект против повръщане). В Индия папратта
е средство против диария и чревни паразити. Аналогична е и употребата ѝ в Бразилия.

Pteridium aquilinum
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В английската провинция понякога,
макар и по-рядко, вместо със слама или
тръстика покривали селските къщи с папратови листа. Такъв покрив изпълнен от опитен майстор издържал 10-15 години преди да се наложи да бъдат подменен. Дори
е известен ценоразпис от онова време за
такава работа. Много по голямо приложение намирали листата на папратите като
постеля както за животни така и за хора.
Това се дължи на свойството им да държат
далеч насекомите, които в миналото са
били истинска напаст. Освен това едрите, дълги над метър листа на папратите, в
сравнение със сламата били по-лесни за
събиране, по топли и по-абсорбиращи.

поради това с тях могат да се завиват плодове и зеленчуци за по-дългото им запазване.
В Хампшър хранели свинете с попарени папратови връхчета, защото това
придавало на бекона характерен вкус,
с който бил известен този район. В някои
райони препоръчват опушване на бъчвите отвътре с орлова папрат против вкисване на виното. Аналогично действа корен от орлова папрат накиснат в бъчвата.
В Англия произвеждали хартия от ризомите на орловата папрат. На Малайския
полуостров за същата цел използвали изсъхналите листа и дръжки на растението.
През XVIIв. по време на суша хвърляли
пресни листа от орлова папрат в огъня като
вярвали, че по този начин ще предизвикат
дъжд. Дори е запазено писмо от 1.08.1636г на
графа на Пембрук, който съветва шерифа
на Стафордшир да се въздържа от палене
на папрати по време на визитата на Чарлз I,
защото „Негово величество желае страната
и той да се насладят на хубаво време, докато трае посещението по тези земи.“ Пепелта от орлова папрат разтворена в топла
вода служела и за изпиране на лен и памук
преди боядисване. Пепелта от орлова папрат се смесвала с вода и от получената
смес оформяли топки, които могат да се
съхраняват дълго. Тези топки разтваряли в гореща вода и в така получената луга изпирали ленената прежда, за да омекне. Освен
това, пак заради съдържанието на калий,
пепелта е и много добро средство за наторяване на градините с картофи и бобови
култури. Например в пепелта от листата и
корените на орловата папрат съдържанието на калиеви соли достига до 4% от масата. Високото съдържание на танини в ризомите е било причина за тяхното прилагане
като средство за дъбене на кожи. А с отвара от орлова папрат боядисвали вълната.

В Северна Европа и Британските острови са открити множество останки от така
наречените пръстеновидни фортове, които
датират от бронзовата епоха до IX-Xв. Това
са укрепени структури, които служели предимно за жилищни нужди. Отличават се с характерна структура – кръгла дървена или каменна ограда, много често комбинирана с
ров отвън, а във вътрешността се разполагат
едно или няколко жилища – каменни или дървени, често кръгла форма в план. Особено
многобройни са тези структури в Ирландия
– няколко хиляди. При археологически разкопки се установява, че къщите имат стени
състоящи се от двоен плет, измазан с глина,
а междината е била запълнена със слама
или орлова папрат за изолация. Покривите
са били сламени. На няколко места са изградени реконструкции на такива жилища с
използването на традиционните материали.
На други места също има сведения
за орловата папрат използвана в миналото
като пълнеж за двойни стени.
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Листата се прилагали и при парни бани
като лек за артрит. Болки причинени от ишиас се лекуват като целите крака се опушат
с орлова папрат. На бременните жени се
давал сок от листата, за да се предизвикат
контракции. Също така се смятало, че яденето на листа от орлова папрат прочиства
стомаха и помага при язва. Някои североамерикански племена лекували главоболие
със пушек от сухи листа на орлова папрат
сложени върху дървени въглища. Другаде използвали отвара от ризомите за стимулиране растежа на косата. Със стритите и сварени в мазнина ризоми пък налагали рани
от изгорено. Много пълно описание на лечебните свойства на орловата папрат е оставил Nicholas Culpeper (1616 – 1654), английски ботаник, физик и астролог: Корените се
изчистват и варят в подсладена с мед вода.
Получената напитка убива както плоските
така и кръглите паразитни червеи. Отварата също така помага при уголемен и болезнен далак. Яденето на листата прочиства и
успокоява стомаха. От почистените корени
сварени в олио или свинска мас се получава чудесен мехлем за лечение на рани. А
стритите на прах ризоми ускоряват заздравяването на язви.
Корените са богати на скорбяла(до
46%) и захари и от тях може да се произведе
лепило, бира или грубо брашно за фураж.
Съдържат също пенливи вещества, поради
които може да се използва за пране и миене вместо сапун (Франция през Средновековието). Изсушената орлова папрат е
много калорично гориво и се е използвала
за бързо развиване на висока температура
(сухите дърва са с калоричност 15-18MJ/kg,
а сухата орлова папрат - 20-21MJ/kg).
Папратите се възприемат от мнозина
само като безполезни декоративни растения украсяващи домовете и ботаническите
градини. Но те са играли важна роля в живота на селяните в Западна Европа, например
Шотландия, където климатът е благоприятствал развитието на изобилие от папрати.
Най-много и важни приложения имала орловата папрат като най-разпространен и найедър представител на папратите в Европа.
С папрати покривали по време на жътва купите жито, за да ги защитят от природните стихии. Покривката от папрати била и популярно средство за запазване на картофите от измръзване. Листата имат своеобразен аромат и противогнилостните свойства,
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Освен заради голямата си попивна способност и инсектицидни свойства, папратта е
предпочитана пред сламата, защото подобрява качеството на оборския тор, поради
високото съдържание на калий, натрий и
фосфор, при това включени в съединения
подходящи за усвояване от растенията.
Орловата папрат съдържа пруназин
– цианогенен гликозид в количества 10,461,3мг/г свежа листна маса. Това са активни
съединения - цианиди свързани със захарите в растенията. Макар и в много малко
количество повечето от тях са силно отровни
и така предпазват растенията от тревопасни животни. Съдържанието на цианогенните
гликозиди намалява рязко с възрастта. Предполага се, че това е свързано със защитните механизми, които предпазват най-уязвимите индивиди, а именно младите растения. Концентрацията на цианиди варира в
много широки граници както в зависимост
от местообитанието, така и при отделните
индивиди. Най-голямо е съдържанието във
връхните части (повече от три пъти по-голямо
от това в основата на листа). Освен за защита, хидрогенцианидите служат като допълнителен склад за азот, който може да бъде
мобилизиран според хранителните нужди
на растението. От средата на 40-те години
на XXв. е известно, че орловата папрат е
отговорна за дефицита на витамин В1 при
някои животни. От растението, подобно на
много папрати, са изолирани два типа тиаминаза. Съдържанието им е най-високо в
ризомите. По-късно при изследвания на натравяния при конете, свързани и с намалено
количество на витамин В в кръвта и урината, са установени още няколко съединения
влияещи на тиамина. Това са термоустойчивите кафеена киселина, астрагалин и
изокерцетин. Последните две са силни антиоксиданти (биофлавоноиди). Тиаминазата засяга всички домашни животни и човека.
Особено чувствителни са конете. Единствено преживните животни, чиито чревни бактерии могат да синтезират витамин B1, потрудно могат да развият недостиг от него.

Главният токсин във видовете от род
Pteridium (към който принадлежи и орловата папрат) е птакилозид (ptaquiloside, PTQ.
Смята доказано канцерогенното действие
на PTQ върху домашни животни консумирали растението. Токсинът е изолиран едва
през 1983г
от два независими екипа от
учени в Япония и Холандия. През 1984г. PTQ
е открит и в два австралийски вида от друг
род - Cheilanthes distans (woolly cloak fern)
and Cheilanthes sieberi (mulga fern), а при
по-нататъшни проучвания се оказва, че PTQ
е токсин съдържащ се в редица папрати от
различни родове. Токсинът е нестабилен и
показва много големи вариации в процентното съдържание както в различните видове,
така и при екземпляри от един и същ вид, но
от различни местообитания. При неутрална
среда PTQ е сравнително стабилен и дори
преминал от растението в почвата може да
престои с месеци при 4-6.5pH. При pH<4
или pH>8 PTQ бързо се разрушава. Разпадът
на PTQ в кисели песъчливи почви е 8-30 часа.
Врящата вода причинява разпад на 74% от
PTQ, а пастьоризацията – на 48%. Съдържанието на PTQ във орловата папрат варира в
изключително широки граници. Не може да
се определи еднозначно зависимост между процентното съдържание и надморската
височина, средните месечни температури,
влажността или някакъв друг показател. Някои учени предполагат, че високото съдържание е причинено от стресови състояния
(засушаване, паша на домашни животни,
застудявания, засенчване, липса на хранителни вещества в почвата). Но това също не
може да бъде категорично доказано. Наблюдават и сезонни колебания. Например
най-високо е съдържанието на PTQ в листата през пролетните месеци, а в ризомите
– през есенните месеци. При свежите растения концентрацията на PTQ е 3-4 пъти пониска от тази в сухите.
В различните държави също се установяват
много големи колебания:

Ptaquiloside [mg/g DM]
				
				

България		
с.Петково
(обл.Смолян)

листа 				
дръжки 			
ризоми			

0.503 ± 0.043		
0.275-5.900		
0.213-2.145
0.172 ± 0.018						
0.059 ± 0.001		
0.017-0.657		
0.011-0.902

Pteridium

Шотландия		

Дания

Австралия

0.000-12.900
0.000- 7.400
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Събирането на папрат в Средновековието е било тежка работа. Тъй като мъжете
основно били заети с лов и риболов или на
полето с обработването на нивите, събирачеството било оставено на жените. Те режели листата и ги трупали на големи купчини,
които пренасяли на гръб от гористите местности до селото. С навлизането на индустриалното производство и подобряването на условията за живот приложението на папратите в бита след средата на XIXв. почти изчезва.
Гъстите съобщества от некултивирана
орлова папрат произвеждат 4-16 т/ха суха
листна маса годишно. Това заедно с факта,
че топлината при ферментация премахва
токсините от листата, превръща Pteridium
aquilinum в потенциален материал за производството на субстрат за саксийни цветя
или мулч (Pitman and Webber, 1998). По-подходящо е косенето на пролет поради това,
че тогава листната маса изисква по-кратко
време за компостиране, а растенията още
не са произвели спори и не са натрупали
резервни хранителни вещества в ризомите.
На много места листата на орловата папрат са ползвани за постилка в оборите.
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Ветеринарния факултет на Университета
в Сан Пауло/Бразилия, публикувано през
2011г, приема на допълнително количество
селен може да неутраализира действието
на токсина в организма.
Няма данни за преминаване на PTQ в
месото на животни хранени с орлова папрат.
Но изследванията показват, че около 8,6% от
поетото от кравите количество на токсина
преминава в млякото. Отделянето му започва 38ч след хранене на кравата с папрат.
Така при пиене на 0,5л сурово заразено мляко на ден, човек приема до 10мг PTQ дневно. Добрата новина е, че само част от това
количество се абсорбира. Другото хубаво
нещо е термичната неустойчивост на канцерогенните вещества в орловата папрат.
В заключение може да се каже, че
еднозначен отговор на въпроса дали е безопасна орловата папрат трудно може да
се даде. Както винаги дозата е тази, която прави отровата. Важно е да не се забравя, че голяма част от токсините се
обезвреждат когато папратта се свари
в подсолена вода и водата се изхвърли,
През 2004г Lars Holm Rasmussen от
Кралския Датски Ветеринарен и Земеделски Институт публикува труд, в който докладва наблюденията си върху съдържанието
на PTQ във водата. Според него лесноразтворимото съдинение, подобно на нитратите се отмива от дъждовете и попада в подпочвените води. Той установил концентрация до 20 000 пъти по-висока от нормалната
във кладенци, които се намират в райони
с много орлова папрат. Той установява, че
съдържанието на PTQ в почвата и подпочвените води се увеличава пропорционално
на количеството на валежите и е най-голямо в началото на лятото когато и валежите
са най-интензивни и отмиват от листата на
орловата папрат токсина. Най-подходящи
за пренос на токсина са неутралните почви с pH 5-6, песъчливи и с ниво на подпочвената вода 5-10м. Нещо повече, той вижда в
това причина за увеличените случай на рак
на стомаха в някой конкретни райони, например в Уелс. PTQ е водоразтворимо съединение и с храната и водата преминава в
организма на добитъка, а от там в млякото.
Смятаното за полезно и здравословно прясно мляко се оказва опасен продукт в определени случаи. Остротата на симптомите
много зависи от погълнатото количество папрат, сезона и вида на животното. Натра-

вянето с орлова папрат може да протече
както остро така и хронично. При изследванията провеждани с плъхове се доказва канцерогенността на PTQ. Но използваните при
опита дози са огромни. Опитните животни
получават по 780(mg/kg живо тегло) еднократно + 100-200(mg/kg живо тегло) веднъж
седмично в продължение на 8 седмици.
Веществото се вкарва директно в стомаха
на плъховете. В края на експеримента се
доказва наличието на туморни образувания при повече от 50% от опитните животни.
При човека такава доза се равнява на консумация от 14-28kg сухо вещество или поне
45kg сурова листна маса от орлова папрат
ежеседмично. Ако се отчете и разпадането
на PTQ при термична обработка, това означава консумация на 125-250kg сготвена орлова папрат седмично или 17,5-35кг на ден.
По принцип животните избягват да
пасат орлова папрат и я ядат единствено в ранна пролет, когато листата са млади и крехки или при бедствия като наводнения и снеговалежи, които ограничават
нормалната паша. Храненето с орлова
папрат при домашните животни води до
авитаминоза(при коне, хора и др.) или апластична анемия(при преживните животни), която се изразява в преустановяване
на синтеза на нови кръвни клетки от костния
мозък, което води до обща отпадналост,
загуба на тегло и голям риск от инфекции.
Степен и вид на натравянето:
говеда - в различни части на света, в
това число Европа, Азия, Централна и Южна
Америка, са документирани случаи на хронична хематурия (кръв в урината). Тя се иззразява в кръвоизливи по стените на пикочния мехур, а понякога и тумори. Клиничните признаци се проявяват след три месеца
при хранене с 3-4кг прясна папрат на ден.
Съпроводени са с кръвоизливи по кожата и
повишена телесна температура. Намалява
количеството на левкоцитите, а времето за
съсирване на кръвта се увеличава. При аутопсия са установени кръвоизливи и отоци в
почти всички вътрешни тъкани и органи. При
продължителна диета включваща 500г суха
папрат на ден се променя състава на кръвта:
увеличава се съдържанието на протеини, K,
Cu и Mg, а намалява това на P, Ca и тиамин.
овце - като цяло са по-малко податливи от говедата, но също са документирани
редица
поражения
причинени от натравяне с орлова папрат.
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Най-често срещана е „ярката слепота“, документирана за първи път в Англия. Тя представлява стеноза на кръвоносните съдове и
атрофия на ретината при животни на възраст над 18 месеца. Клиничната картина
включва неориентирана ситнеща походка,
разширени зеници и намалена чувствителност към светлина. При проведени експерименти с агнета хранени със сушена папрат
първите признаци се появяват след 4 месеца
коне и мулета - натарвянето се дължи на В1 авитаминоза. Признаците са анорексия, несигурна и клатушкаща се походка, липса на координация, забавен сърдечен ритъм и общо изтощение. Смъртта се
предшества от мускулни спазми. Признаци
на натравяне се появяват при наличие на 20%
папрат във фуража за повече от два месеца.
зайци - при хранене с орлова папрат
се наблюдават анемия, намаляване на левкоцитите, промени във вътрешните органи.
свине - натравянията са рядкост, а
признаците са трудно забележими. След
двумесечна диета от 33% смлени сушени
ризоми, настъпва загуба на апетит, животните бързо се влошават и за две седмици умират. При друг експеримент 4 от 22
прасенца умират в следствие от натравяне на свинята майка с орлова папрат.
Едновременно с това при участие на
Pteridium aquilinum, в умерени количества
и за кратко време, в диетата на домашни
прасета не се забелязват проблеми в развитието на животните. Както показват наблюденията на шотландския остров Islay,
домашните прасета на свободна паша се
справят успешно с контрола на разпространението на орловата папрат. Ако се
намери начин животните да се задържат
достатъчно дълго време на едно място, се
оказва, че те предпочитат коренищата на
папратта пред всяка друга растителност
и ги изравят с голямо настървение. Аналогичен ефект се наблюдава на територията
на Врачански Балкан и Западна Стара планина, където диви прасета се хранят в площи заети с плътни популации на Pteridium
aquilinum. Унищожаването на орловата папрат от прасетата има траен ефект. Освен,
че изяждат ризомите, те отъпкват надземните части на растението и разравят слоя от
мъртва листна маса натрупан в течение на
времето. Така площите бързо биват заети
от друга тревиста растителност, потискана дотогава от орловата папрат.
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В кисела среда постепенно с отделяне на d-глюкоза PTQ преминава в птерозин
В, докато в алкална продуктът от реакцията
(също след отделяне на d-глюкоза) е диенон.
Сам по себе си птакилозидът до момента,
в който не се трансформира до диенон е
нетоксичен (Fenwick 1988). От своя страна
диенонът е изключително нестабилен в слабо кисел разтвор при стайна температура
и бързо преминава в птерозин В (Yamada
et al. 2007). Смята се, че именно диенонът
е активната форма на PTQ, играещ роля
на мощен алкилиращ агент. Като се има
предвид, че повечето естествени карциногени преминават метаболитно активиране
за генериране на своята карциногенеза,
PTQ в папратта е уникален, тъй като продуцира диенон без метаболитна активация.
Първата публикация относно диенон ДНКувреждане е от 1989 г. (Ojika et al. 1989). При
физиологични условия – рН 7,5 ДНК в реакция с диенон се модифицира, като в резултат от термо-хидролизата се образуват N3-алкиладенин и N-7-алкилгуанин (Yamada
et al. 2007, които са нестабилни. След 25 h
при 32° С спонтанното разцепване на N-гликозидната връзка, настъпило в алкилирания
аденин, води до образуване на участъци
без бази, прекомерна лабилност и накъсване на веригата. Ако тези деформации
възникнат в няколко бази, това би могло да
доведе до хромозомни аберации, генна
дисфункция с тежки последици за клетъчния
метаболизъм (Yamada et al. 2007).
През 1997 година в Pteridium aquilinum
var. Caudatum са изолирани още два канцерогенни гликозида – птескулентозид
(ptesculentoside) сходен на PTQ, чието съдържание в орловата папрат е около 4
пъти по малко от това на PTQ и каудатозид
(caudatoside). Комбинацията от тези гликозиди се счита дори за по-канцерогенна от
самостоятелното действие на PTQ. Все още
това твърдение не е доказано, но продължават да се извършват изследвания за това
как тази папрат се отразява на здравето на
домашните животни, когато е включена във
фуража. Някои автори предполагат, че посредством млякото на такива животни или
подпочвените води от райони с големи популации на тези папрати, токсинът може да се
натрупа в човешкия организъм и да причини
увреждания. Смята се, че PTQ е причина за
повишен риск от рак на стомаха и хранопровода. Според изследване на учени от
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с фураж, който включва 8g/kg живо тегло от
папратта. Като цяло е необходимо доста
продължителна паша на места, където се
среща голямо количество от тези папрати.
Но ефектът от натравянето е кумулативен и
необратим. Основните типове натравяне са
хронична ензоотична хемурагия и натарвяне
с норсесквитерпенови папратови гликозиди
(птакилозид, птескулентозид и каудатозид).
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Първите официални съобщения за вероятно отравяне на говеда с орлова папрат
произхождат от Англия, от Penberthy (1893) и
Storrar (1893). В САЩ Stockman (1917) първи
потвърждава, че храненето на говеда с растението може да е фатално. Същата година
Hadwen доказва, че 30 % съдържание на орлова папрат в дажбата на коне е отговорна за тяхната некоординираност и в крайна
сметка смърт (Wagnon, 1959). Fletcher (1944)
и Foggie (1951) представят доказателства за
отравянето на овцете в естествени условия.
Weswig, Freed и Hagg (1946) демонстрират
антитиаминната активност на папратта при
плъхове. На Балканите масови отравяния
при говеда са описани в бивша Югославия (1962) от Tunkl, Aleraj, Orlic, Audi (Томов и
Даскалов, 1963). В България първите съобщения за отравяне датират от 1955 г. при коне,
захранени с нарязана овесена слама примесена с папрат (Томов, 1955). Години покъсно същият автор и Даскалов публикуват
наблюдавано от тях спонтанно отравяне
при изкарани на лагеруване в Рила бозаещи телета (Томов и Даскалов, 1963). Найрано данни за хематурията по говедата в
Родопите публикува Стефан Ангелов през
1910 г. в Германия (Радославова и Гълъбов,
1957). По-късно това дава повод заболяването да се нарече „родопско кръвопикаене” и „планинска хематурия” (Георгиев и
др. 1962). Обстоен обзор на заболяването
за времето си прави Боян Начев в учебника си „Вътрешни незаразни болести” през
1960 г. (Начев 1960). Въз основа на трудовете си Рад-ко Георгиев и колектива му (1960)
правят предположение, че хематурията не е
недоимъчно заболяване, а хронична токсикоза, предизвикана от неизвестен фактор.
Аналогично на орловата папрат
Pteridium aquilinum, в папрати от род
Cheilanthes също са открити канцерогенните съединения птакилозид, птескулентозид и
каудатозид. Съдържанието на PTQ варира,
но по правило е по-високо в младите листа. В Австралия са докладвани случаи на
натравяне на овце и говеда с C. sieberi и C.
distans. Измерените концентрации на PTQ
са 150 - 448mg/kg суха маса.Натравянето
е със същите симптоми като при орловата папрат. Протича по-остро при говедата,
докато овцете са по-устойчиви. Натравят се
предимно млади животни. Установено е,
че за появата на първите признаци е необходимо животното поне 10 дни да се храни
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Едва тогава папратта се разстила на мрежести маси и се суши
на слънце или със горещ въздух.
През 2013г в северната провинция Yeoncheon (до границата
между Южна и Северна Корея)
стартира програма за култивиране на орловата папрат. Това
звучи странно, на фона на упоритата и скъпа борба с този инвазивен вид в редица страни. Но
предвид огромната консумация
на “gosari” в Южна Корея, това
се явява алтернатива на традиционното земеделие подчинено
на отглеждането на ориз.

Районът е хълмист и много подходящ за орловата папрат, особено след изтощаването
на нивите от дългогодишната им интензивна
експлоатация. Програмата цели да даде
поминък на местните , който да е в унисон
с традициите и не уврежда природата. Като
начало са засети 10ха. На практика след засаждане на растенията през есента, още
на следващата пролет могат да се събира реколта. Едно насаждение може да се
експлоатира в продължение на 7-8 години.
Програмата предвижда и усъвършенстване на методите за получаване на посадъчен материал, включително в оранжерии.
За момента папратта се засажда от събрани от дивите популации коренища.
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Въпреки редица изследвания
за токсичността и канцерогенността на Pteridium aquilinum на много места хората
продължават да я използват
за храна. С особена сила
това важи за корейците. Те
имат силни традиции в приготвянето на орловата папрат,
която в тази страна се нарича “gosari”. Огромна част от
населението в селските райони през пролетта събира
младите папратови листа
и ги включва в редица ястия.
Консумират се както пресни,
така и изсушени. След събирането на младите растения, те се
сортират, измиват, бланшират в
подсолена водаи
се изплакват със
студена вода. При
термичната
обработка и изплакването се премахват
власинките и токсичните
съставки.

Pteridium aquilinum
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До тогава посадъчен материал се осигурява от дивите популации, ръчно или като се използва механизация (малък багер). Машината изкопава мощните ризоми на папратта
и ги отсява грубо от пръстта. Ризомите се събират ръчно и се поставят веднага в двойни
чували, които да ги предпазят от изсушаване.
Мястото на засаждане се почиства и изорава, правят се дълбоки поне 30см бразди. В
дъното на редовете се подреждат ризоми,
след което ръчно се заравят и се покриват
с оризова слама. В по-студените райони
се препоръчва засаждането да става през
пролетта поради опасност от измръзване.
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извършвана от жените, която е източник на
допълнителни доходи за семейството. Сега
брането на орлова папрат е по-скоро забавление и физическо упражнение за хората, отколкото необходимост. Островът е
известна туристическа дестинация и фестивалът на орловата папрат е един от начините за промотиране на местните обичаи.
Много са храните, които жителите на Jeju
могат да предложат на гостите си. Сред
тях е Neureumi jeon. Проста, но интересна
рецепта за едно много популярно ядене.
Правоъгълна палачинка с орлова папрат и
пресен лук. В тиган се подреждат успоредно стръкове папрат и лук с дължина около
10см. Отгоре се заливат с разбити яйца и се
пържат по 2 минути от всяка страна.
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По-нататък грижите не са особено големи:
неколкократно поливане през пролетта и лятото, ако няма достатъчно валежи и почистване на полето от плевели. Плевенето се
налага само след прибиране на реколтата
докато се листата достигнат окончателните
си размери (после орловата папрат сама
потиска появата на плевели). След прибиране на младите листа, те се сортират и
бланшират за 5 минути. Водата се изхвърля,
папратта се изплаква със студена вода и се
разстила на мрежи или решетъчни маси да
съхне на слънце. След пълното ѝ изсъхване
се получава крайния продукт. Преди консумация папратта се нарязва (натрошава),
накисва се (най-добре за цяла нощ) в топла
вода да омекне и след това се влага в ястието. Най-често се пържи, добавят се зелен
лук, сусамово семе, сосове и подправки.
На най-големия Корейски остров Jeju от
1995г ежегодно се провежда фестивал на
орловата папрат. Островът е вулканичен,
1800км2 с най-висока точка 1950м. Има
океански умерен климат, като зимните температури рядко падат под 0°С. Централната част на острова е национален парк, заемащ гористите склонове на вулкана. На
Jeju се срещат около 80% от всички видове
папрати в Корея. Местната орлова папрат
е по-тъмна, месеста и ароматна и е високо ценена в останалите части на страната. През пролетта от средата на април до
средата на май е времето за събиране
на папрат. Тогава често се случват по няколко поредни мъгливи и влажни дни, които
местните наричат „папратов дъжд“ – това е
най-доброто време за събиране на младата папрат. Традиционно това е работа,

Във Финландия едно от народните имена на
орловата папрат е „kuolleen koura„ - ръцете на мъртвеца. Това вероятно се дължи на
специфичния изглед на младите, разгъващи се напролет листа.
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Идва от гръцките думи ‘gymnos’(gymnos)
–гол + ‘karpos’(karpos) –плод. Наименованието
се дължи на липсата на индузии, който да покрива
сорусите.
Стъблата (stem) са дълги пълзящи, гладки
без люспи и власинки. Листопадни растения с мономорфни листа. Разположението на листата е разпръснато, некомпактно. Дръжките (petiole, stipe)
са гладки с надлъжен канал. Главната жилка (costa)
е с канал отгоре, но той не е свързан с този на рахиса (rachis). Дръжките са доста дълги, 1,5-3 пъти
по-дълги от самия лист. Проводящите каналчета
(vascular bundle) са 2. Сечението им е продълговато. Листата са от наделени(pinnatifid) до 3 пъти
пересто наделени(3-pinnate-pinnatifid), като листните дялове от последен ред винаги са наделени.
Формата на листа (blade) е триъгълна (triangular)
до петоъгълна (pentagonal). Базалните листните
дялове от долната страна на главната жилка са
по-големи от тези от горната страна. Листенцата (pinnule, leaflet) са целокрайни или назъбени с
овални зъби. Жилкуването е пересто с прости или
разклонени вторични жилки.
Сорусите са сферични разположени в една
редица между средната жилка и края на листа
(blade margin). Индузий липсва. Спорангиите са кафеникави на цвят.

II.11.1.

Gymnocarpium dryopteris

Gymnocarpium dryopteris /L./ Newman
= Thelypteris dryopteris (L.) Slosson
= Polypodium dryopteris L.
= Phegopteris dryopteris (L.) Fée, etc.
= Dryopteris disjuncta
= Dryopteris dryopteris

(дъбова папрат)
Oak fern

Произходът на думата е гръцки:
‘drys’(δρυς) -дъб + ‘pterias’(πτέρυγας) –крило
като вероятната причина за наименованието е вълнообразния ръб на листните дялове,
наподобяващ дъбово листо.
Многогодишно тревисто растение,
достигащо височина 20-40см. Ризомите са
пълзящи, тънки (0,5-1,5мм), дълги и разклонени, тъмнокафяви на цвят, по върха покрити с малки яйцевидно-ланцетни люспи.
Коренището е разположено плитко под повърхността, често в слоя разложена листна
маса само на 3-4 см дълбочина. Листата не
образуват туфи, а израстват по протежение
на ризомите.

сравнително често срещан в планините

горски поляни, горски пътища
покрай камъни, по сипеи
Я

Ф

М

А

М

Ю

ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:
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дълги, разклонени
до 40см
не

2n=160

2/3Е

Gymnocarpium

Дръжките са тънки,
дълги и тъмно оцветени, с редки власинки
и люспи в основата,
нагоре гладки. Отношението в дължините
на петурата и дръжката е от 1:2 до 1:3. Отгоре дръжката има надлъжен жлеб, който преминава в централната ос на двата основни
сегмента. Проводящите каналчета са 2, с
правоъгълно сечение в основата, преминаващо в кръгло нагоре. Листата за мономорфни, тънки и нежни, изсъхващи през зимата.
Сложни, 2 пъти перестонаделени, като базалните дялове са двойно перести, а връхните сегменти са перестонаделени. Двата базални дяла са триъгълни, а останалите - ланцетни, разположени почти срещуположно,
5-10 чифта, почти перпендикулярни на рахиса, полуприседнали. Формата на петурата е широко триъгълна с широко клиновидна основа. Долните два сегмента са почти
толкова големи, колкото останалата част от
листа. Те освен, че са с различна форма от
останалите, имат 1-2см дръжки и са двойноперести. Дяловете са видимо асиметрични
като разположените към основата вторични
дялове са видимо по-дълги от горните (разположените над оста на петурата). Листните дялове от последен ред са продълговато
яйцевидни или правоъгълни, приседнали, с
плитко вълнообразен ръб(фестониран) и
тъп връх. Листът е жълтозелен до светлозелен, гладък, само с редки власинки по долната повърхност. Жилкуването е пересто с
прости или вилужно разклонени жилки. Ръбът на листа е целокраен или фестониран.

Сорусите са кръгли, подредени по
долната повърхност от двете страни на централната жилка на листните дялове. По правило са доста дребни, до около 1мм в диаметър. Индузий или псевдоиндизий липсва.
При узряване сорусите остават самостоятелни. Спороноси юни-август. Алотетраплоид.
Листата изсъхват почти напълно преди
началото на ноември. Но това може да се
случи и месец по-рано, ако има сутрешни
слани, които бързо попарват нежните листа.
Новите листа започват да се развиват рано
напролет (края на март и началото на април), но внезапните застудявания са пагубни за тях. През цялото лято до септември е
възможно да се наблюдава поява на млади
листа, които обаче не успяват да нарастнат
и остават дребни. Почти няма вредители,
които да се хранят с тази папрат. Голите охльови почти не я нападат. Само няколко вида
гъсеници могат да се хранят с листата ѝ, но
те никога не унищожават целите растения.
Тази папрат расте на неутрални или
кисели почви, влажни, но добре дренирани.
Среща се между камъните във влажни гори
(иглолистни и смесени), скалисти места
като клисури и дерета, сипеи със стабилни
камъни. Независимо от името си не се среща близо до дъбови дървета. Сенколюбиво
растение. Космополитен вид в умерения
климатичен пояс на Северното полукълбо
– Европа, Гренландия, Мала Азия, Сибир,
Средна Азия и Хималаите, Китай и Япония,
Северна Америка до Аляска. Расте на височина до 2300м н.в.
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Друга разлика е огъването на листа в зоната
на контакт на дръжката и рахиса (мястото
има форма на удебелен възел), което при
G. dryopteris е ясно забележимо и е причина
петурата да заема почти успоредно на терена положение. Това не е така силно изразено при G. robertianum. Известни са няколко
хибридни форми с други видове от същия
род. G. dryopteris x G. robertianum = Gymnocarpium x achriosporum. Макар родителските
видове да се срещат у нас, този триплоиден
стерилен хибрид още не е наблюдаван (познат е от Канада, Швеция и Украйна).
В народната медицина се прилага
като противоглистно, болкоуспокояващо и
отхрачващо средство, както и за заздравяване на рани. Индианското племе крии в
Северна Америка е използвало стритите
листа на тази папрат като средство прогонващо комарите и облекчаващо сърбежа от
ухапванията им.
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Има две много ясно изразени особености, които отличават G. dryopteris от G.
robertianum. Първата е при младите растения преди развиването на листа – при G.
dryopteris на края на дръжката се наблюдават три топчета (по едно за двата големи
първи сегменти и едно за останалата част
на листа), докато при G. robertianum цялата петура е завита под формата само на
едно топче. Но най-важната разлика е в
размерите на двата първи сегмента, които
при G. robertianum са видимо по-малки от
останалата част на листа и я няма тази триделност на петурата. При G. dryopteris двата
основни сегмента са със същата форма и
почти същия размер като останалата част
на листа. Характерно за G. robertianum са
множеството жълтеникави и къси жлезисти
израстъци с размери ~0.05мм, които покриват листа и особено долната му повърхност.
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Gymnocarpium robertianum /Hoffm./
=Carpogymnia robertiana
= Dryopteris robertiana
= Polypodium robertianum

(варовита дъбова папрат)
limestone oak fern, scented oakfern

Името произлиза от името на зловонния здравец - Geranium robertianum (Herb
Robert). Двете растения много често се срещат заедно на варовикови терени. Особено
когато липсват цветове и листата са свежо
зелени, здравецът с дълбоко наделената си
петура на пръв поглед наподобява дребен
папратов лист. От своя страна наименованието на здравеца има неясен произход –
някои го свързват с френския крал Robert II
(972 –1031), наричан Мъдрия, други приписват името на един от двамата френски светци St Robert de Turlande (починал 1067г) или
St Robert от Molesme (починал 1111г). Други
предположения за кръсник на растението
са Робърт, Дук на Нормандия, починал 1134г
и Robin Goodfellow или Puck, палавият елф
от шекспировата пиеса „Сън в лятна нощ”.

расте само на варовикова основа

долове и стръмни склонове
каменисти сипеи
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пълзящи, разклонени
ризоми:
55см
височина:
не
презимуващи:
2n=160
хромозомен набор:

Но може би най-правдоподобно е предположението, че Robertianum не се дължи
на никакво име на историческа или легендарна личност, а е просто видоизменената
латинска дума ruber – червен. Това е доста
логично с оглед на яркия червен цвят, който
придобиват листата и дръжките на здравеца през есента.
G. robertianum е многогодишно тревисто растение, достигащо височина 20-55см.
Ризомите са пълзящи, тънки (~2мм), дълги и
разклонени, тъмнокафяви на цвят, с малобройни малки ланцетни люспи. Коренището е разположено плитко под повърхността.
Листата не образуват туфи, а израстват по
протежение на ризомите. Дръжките са тънки, дълги и тъмно оцветени, с редки власинки
и люспи в основата, нагоре гладки. Отношението в дължините на петурата и дръжката е
от 1:2 до 1:3. Отгоре дъжката има надлъжен
жлеб, който преминава в централната ос
на двата основни сегмента. Проводящите
каналчета са 2, с правоъгълно сечение в основата, преминаващо в кръгло нагоре. Листата за мономорфни, изсъхващи през зимата. По-плътни, матови и твърди от тези на
G. dryopteris. Сложни, 2 пъти пересто наделени, като връхните сегменти са ненаделени.
Сегментите (вторичните петури) са широколанцетни, разположени срещуположно,
9-12 чифта, почти перпендикулярни на рахиса. Листните дялове от последен порядък
са линейно-продълговати. Листният ръб е
целокраен или леко фестониран. Формата
на петурата е широко триъгълна. Най-дълги
са долните два сегмента, които са еднакви
по форма на останалата горна част на листа, но са с по-малки размери. Те за разлика
от останалите са с широко триъгълна форма, имат 1-2см дръжки и са двойноперести.

При тях разположените към основата на
листа вторични дялове подобно на G. dryopteris са по-дълги от
горните (разположени от другата страна
на оста на петурата),
но контрастът е много
по малък. Освен това
първият, най-голям вторичен дял, е по-малък
от третия сегмент на
главната петура, докато при G. dryopteris са
приблизително равни.

арх. К. Лаковски

Gymnocarpium robertianum

Много често втория чифт сегменти на петурата, подобно на първия, също имат къси
дръжки, а не започват директно от рахиса.
Жилкуването е пересто с прости или вилужно разклонени жилки. Сорусите са кръгли,
подредени по долната повърхност от двете
страни на централната жилка на листните
сегменти. По правило са доста дребни, до
около 1мм в диаметър. Индузий или псевдоиндизий липсва. При узряване сорусите
остават самостоятелни.

Този вид папрат расте на карстови терени, между варовиковите камъни и
кари. Сенколюбиво растение, но не толкова колкото G. dryopteris. Предпочита местности с рядка смесена или иглолистна гора.
Често срещан вид в Централна Европа. В
останалата част на континента образува
разпръснати популации от Скандинавия
до Средиземноморието. Освен в Европа
G. robertianum населява планините на Азия
от Кавказ и Афганистан до Сибир, както и
Северна Америка. Среща се на по-малка
надморска височина от G. dryopteris.

Gymnocarpium
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Blechnum spicant
Blechnum spicant /L./ Roth.
= Osmunda spicant L.
= Struthiopteris spicant (L.) Weiss

deer fern, hard fern, snake fern
Произходът на името е от гръцки:
‘blechnon’(βληχνον) - папрат + латински:
‘spica’ – клас.
Ризомите са къси, масивни, изправени. Покрити са с кафеникаволилави ланцетни люспи. Листата са групирани в рехава
туфа излизаща от върха на коренището. Наблюдава се изразен диморфизъм. Стерилните листа са разперени, а фертилните са
по-изправени. Стерилните са вечнозелени,
дълги 8-40см и широки до 2-5см, съотношението петура/дръжка е около 3:1. Фертилните листа се развиват по-късно и имат двойно по-дълги дръжки. При стерилните листа
дръжката е червеникавокафява до черна,
а при фертилните – червеникавокафява.
Цветът преминава в рахиса. Проводящите
каналчета са поне три, подредени в дъга.

Петурата е наделена, линейно-правоъгълна. Листът е кожест, лъскав, тъмнозелен, когато е напълно развит. Младите листа често
са червеникави. Листът е гладък, без люспи и
власинки, само рахисът и централната жилка понякога имат малобройни люспи.
Листните дялове са около 15-50 чифта на
всеки лист, широки около 3-5мм. При фертилните листа дяловете са още по- тесни,
едва 1,5-2мм. И при двата типа листа дяловете са леко завити нагоре. Нямат дръжки,
които да ги свързват с рахиса, дяловете са
приседнали. Листният ръб е целокраен,
леко до умерено завит надолу. Жилкуването
е пересто, често вилужно разклонено.
Сорусите са издължени, образуват
непрекъснати линии, разположени от двете
страни на централната жилка на листните дялове. Индузият е сивкав, отваря се към
централната жилка. Спорангиите са черни.
Обича влажни, но добре дренирани,
кисели почви, иглолистни гори, дерета, стръмни склонове, брегове на потоци и тресавища. Среща се на надморска височина от 0
до 1400м в Европа, северозападните части на
Северна Америка, северна Азия и Япония.

арх. К. Лаковски

Названието идва от гръцката дума
‘blhcnon’, с която древните гърци наричали въобще всички папратови растения.
Стъблата (stem) най-често са изправени,
по-рядко пълзящи, покрити с кафяви или черни люспи. Листата са вечнозелени, твърди и кожести;
наблюдава се диморфизъм – има спороносни и стерилни листа, като фертилните листа са по-дълги
и по-изправени. Проводящите каналчета (vascular
bundles) са повече от две и са подредени под дъга.
Листът (blade) е наделен (pinnatifid) или просто перест (pinnate) много рядко прост или двойноперест.
Младите листа често са червеникави. Жилкуването
при двата типа листа се различава: при стерилните то е пересто, като често страничните жилки
се раздвояват; при спороносните листа страничните жилки се сливат, така че образуват вторични
жилки успоредни на главната жилка (costa), които
носят сорусите. Централната жилка има жлеб на
горната повърхност (adaxially).
Сорусите са продълговати, разположени от
двете страни на главната жилка. Индузият е плосък и се разпуква по протежение на главната жилка.

II.12.1.

сравнително рядко срещан в планините

иглолистни гори, дерета и склонове,
брегове на потоци и мочурища
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ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:
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Athyrium filix-femina

Athyrium filix-femina /L./ Roth ex Mertens
= Polypodium filix-femina L.
= Asplenium filix-femina (L.) Bernh.

(женска папрат)
lady fern

Видовото име произлиза от латинските думи ‘filix‘ – папрат и ‘femina’ – жена.
Едро тревисто растение с непрезимуващи листа. Ризомите са къси и дебели,
формират масивно асиметрично коренище. Част от коренището стърчи над земята и
е покрито с люспи и остатъци от дръжките на
стари изсъхнали листа. Листата са големи,
мономорфни, с дължина до 120см и ширина до 30см, групирани в туфа на върха на
коренището. Листата са полегнали настрани или полуизправени. Няма ясно изразена
чупка при връзката на дръжката с рахиса.
Дръжката е зелена или сламеникафява, в
основата по-тъмно червено-кафява или изцяло червено-кафява. Покрита е с множество люспи, светло до тъмнокафяви, линейни до яйцевидно-ланцетни, 7-20х1-5мм.

сравнително често срещан вид

влажни и сенчести гори, планински пасища
брегове на потоци и мочурища
Я

Ф

М

А

М

Ю

ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:

Ю
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О

Н

Д

къси, изправени
до 120см
не

2n=80

Отношението петура/дръжка е от 4:1 до 2:1.
Проводящите каналчета са 2, дъговидни, допрени едно до друго като по-нагоре се обединяват в едно с U-образна форма. Цветът
на листата е жълто-зелен до светлозелен. Петурата е 2 пъти пересто наделена, елиптична или ланцетна, като при върха най-често
рязко се заостря. Всеки лист има 20 до 30
чифта вторични петури, които са приседнали или с къси дръжки, линейно-правоъгълни
или ланцетни. В основата на листа вторичните петури са по-разредени, а в горната
са по-нагъсто разположени и се застъпват.
Рахисът и централната жилка на вторичните петури са гладки или с редки власинки.
Горната им повърхност е с надлъжен канал,
който преминава от рахиса към централните жилки на дяловете от следващ ред.
Листния ръб е напилен или дълбоко вълнообразен. Жилкуването е пересто, с вилужно
разклонени жилки, които не достигат до периферията на листа.
Сорусите са прави или J-образни,
разположени в основата на листните дялове
от двете страни на централната жилка(поблизо до нея отколкото до периферията).
Индузият е издължен, ресничест по края,
неопадващ. Може да бъде прав, издължен
и захванат по цялата си дължина откъм централната жилка или бъбрековиден, захванат
само във вдлъбнатата част. Спорангиите са
кафяво-сиви до тъмнокафяви. Спорите са
бобовидни. Спороноси юни-септември.

арх. К. Лаковски

Произходът на думата е гръцки: ‘а’ – представка за отрицание + ‘θυρεός
’(thireos)
–
щит, герб. Дължи се на индузия, който при част от
видовете на род Athyrium липсва напълно или пада
много преди спорите да узреят.
Стъблата (stem) най-често са къси пълзящи. Растенията са листопадни. Листните дръжки
(petiole, stipe) са с ясно изразен жлеб по горната повърхност (adaxially). Налице са множество люспи. В
основата си дръжките са удебелени, а на дължина
достигат до ½ от дължината на листната петура. Проводящите каналчета (vascular bundles) са 2
с леко дъговидна форма. По-нагоре двете каналчета
се обединяват в едно с „U” образно сечение.
Формата на листа (blade) е ланцетна
(lanceolate), обратноланцетна (oblanceolate) или
елиптична (elliptic). Листата са сложни (compound)
– перести, двойноперести (bipinnate, 2-pinnate) до
тройноперести (3-pinnate). В горната половина
листчетата намаляват постепенно по размер като
върхът на петурата е наделен (pinatifid). Листчетата (pinnae) се захващат към централната ос (rachis)
без дръжка (petiolulate) или тя е много къса. Периферията на листчетата е дребно напилена (serrulate)
или с вълнообразни зъби, фестониран (crenate). По
долната повърхност може да има люспи или нишковидни израстъци. Жлебът от дръжката продължава по горната повърхност на рахиса и централната
жилка на листчетата. Жилкуването е пересто (мрежовидно) с прости или раздвоени странични жилки.
Сорусите са линейни, продълговати (oblong)
или „J”-образни. Разположени са в един ред успоредно на централната жилка. Индузият повтаря
формата на сорусите. Спорангиите са кафеникави.

II.13.1.

Расте по влажни и сенчести места
- ливади, широколистни и смесени гори,
храсталаци, мочурища, често в планинските райони, където достига до 2000м н.в.
Видът предпочита неутрални или кисели
почви. Среща се в Северна Америка, Централна Америка, Южна Америка, Европа,
и Азия. Видът е много вариативен, доказателство за това са няколкото подвида и над
200 градински сорта, много от които селектирани още във Викторианската епоха.
В народната медицина корените на
женската папрат се използват като билка.
От тях се приготвя отвара, която лекува кашлица и възпаления на горните дихателни пътища, действа запичащо, противовъзпалително, антисептично и противоглистно.
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Athyrium distentifolium

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz
= Aspidium alpestre Hoppe
= Athyrium alpestre (Hoppe) T. Moore [non
Clairv. 1811]
= Athyrium flexile (Newman) Druce

(алпийска женска папрат)
alpine lady fern

Името идва от латински ‘distentus’
(разтеглен) + ‘folius’ (листо). Друго от синонимните наименования на растението
същи идва от латински ‘Аlpes’ (Алпи) + ‘estris’
(от).
Тревисто растение с непрезимуващи
мономорфни листа. Ризомите са къси, покрити с кафяви ланцетни люспи и оформят
масивно коренище. Листата са събрани в
туфа на върха на коренището. Дълги са до
60см и сравнително тесни - до 20см. Отношението петура/дръжка е 2:1 до 3:1. Дръжките са сламенокафяви или червено-кафяви,
а в основата червено-кафяви или кафяви.
Дръжките са гъсто покрити с люспи в основата, по-рядко нагоре.

високопланински вид

долове и стръмни склонове
каменисти сипеи
Я
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ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:
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къси
до 60см
не

2n=80

Люспите са от широко ланцетни до линейни, дълги до 10мм (по-къси от тези на А. Filixfemina), бледо кафяви на цвят. Проводящите
каналчета са характерните за рода: две, с
дъговидна форма, които се обединяват понагоре в едно с U-образна форма. Листото
е два пъти перестонеделено, тясно правоъгълно до яйцевидно-правоъгълно с доста
рязко заостряне към върха. Цветът е жълтозелен до светло зелен. Рахисът и централната жилка на вторичните петури имат малки
бледокафяви люспи. По горната им повърхност има непрекъснато каналче. Вторичните петури са приседнали, по 8-10 чифта на
лист. Формата им е ланцетна, дълги са между 6 и 10см. Най-дългите са около средата
на листа. Листните дялове от последен ред
са дълги 1-2см и широки 5-8мм, заострени
на върха, дълбоко наделени. Листния ръб е
отчетливо напилен като зъбчетата понякога
се прегъват надолу. Жилкуването е пересто
с вилужно разклонени жилки, обикновено
достигащи листния ръб.
Сорусите са овални или елиптични,
разположени между централната жилка и
листния ръб. Отначало са покрити с индузий, който обаче пада много преди спорите
да узреят. Спорангиите са черни.
Обитава влажни каменисти склонове и алпийски ливади. Изисква по прохладен климат и основни или кисели почви. Най-често
по северни североизточни склонове, където снегът се натрупва и преспите сняг не се
топят чак до късното лято. Най-често участва
в растителни съобщества включващи туфеста пластица (Deschampsia cespitosa), черна
боровинка (Vaccinium myrtillus), каменоломки, Cryptogramma crispa и различни мъхове.
Среща се на по-голяма надморска височина в цялото Северно полукълбо (много рядко
под 600м н.в.). В България може да бъде открита под връх Мусала и в Северозападна
Рила около вр.Соколец, над х.Вихрен и др..
Много прилича на дребна женска папрат като най-сигурните отличителни черти
са формата на сорусите и липсата на индузий (пада много рано), огънатия понякога ръб на листните дялове, както и жилките,
които достигат до листния ръб, за разлика от
тези на обикновената женска папрат, които
спират по-рано.
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Athyrium
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Изключително близките видове от род Athyrium са трудни за разграничаване поради
почти липсващите морфологични разлики. Но за да стане положението още по сложно те
хибридизират помежду си. Хибридите са почти неразличими от родителските видове, защото
при тях напълно липсват морфологични разлики. По тази причина, макар и описан още през
1900г, хибрид между двата вида женска папрат дълго време е имал съмнителен статут. Едва
през 70-те години са проведени подробни цитологични изследвания на екземпляри A. filixfemina, които имат почти идентични белези с A. alpestre.
Оказва се, че съществуват цели три хибрида:
• диплоиден - Athyrium x reichsteinii
• триплоиден - с диплоиден набор хромозоми от A. filix-femina и хаплоиден набор наследен
от A. alpestre
• триплоиден - с хаплоиден набор хромозоми от A. filix-femina и диплоиден набор наследен
от A. alpestre
Освен тях в хода на плоучванията е установен и автотриплоиден Athyruim filix-femina.
Athyrium x reichsteinii = A. filix-femina x A. alpestre e известен от Германия, Швеция, Швейцария, Полша и Италия. Засега в България още не са наблюдавани хибридни индивиди, но това не
е изключено, поради застъпването на ареалите на двата вида в почти всички местообитания.

a.) Athyrium filix-femina
b.) Athyrium x reichsteinii
c.) Athyrium alpestre
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Athyrium x reichsteini

Athyrium

Athyrium distentifolium

Идва от гръцките думи ‘qelus’(thelus) женски + ‘pteris’(pteris) - папрат.
Стъблата (stem) са дълги пълзящи, с триъгълни люспи. Листопадни растения с мономорфни
листа. Дръжките (petiole, stipe) са покрити с люспи. Проводящите каналчета (vascular bundle) са 2
с форма на полумесец. Листът (blade) е с ланцетна (lanceolate) до яйцевидна (ovate) форма, просто перест (1-pinnate) до 2 пъти перестонаделени
(pinnate-pinnatifid). Долната повърхност е осеяна с
прозрачни власинки. Централните жилки на листните дялове имат жлеб отгоре, който не продължава в рахиса. Жилкуването е пересто.
Сорусите са кръгли или овални разположени върху жилките на листните дялове. Индузият е
нетраен, има бъбрековидна форма със захващане в
центъра на вътрешната дъга.

II.14.1.

Thelypteris palustris

Thelypteris palustris Schott
= Acrostichum thelypteris L.
=Aspidium thelypteris (L.) Sw.
=Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray
=Lastrea thelypteris (L.) C. Presl
=Nephrodium thelypteris (L.) Strempel
=Polystichum thelypteris (L.) Roth

(блатен телиптерис)
marsh fern

Името идва от латинската дума
‘palustris’ – блатен, мочурлив.
Ризомите са дълги и тънки (диам.
2,5мм), пълзящи. Черни на цвят, с по-светъл
връх, имат съвсем малко дребни червеникаво-кафяви яйцевидно-ланцетни люспи. Листата са изправени. Дължината им е между
20см и 80см. През есента изсъхват. Листата
са два вида -стерилни и фертилни, но понякога това деление е много спорно поради
неособено отчетливите разлики – стерилните листа са малко по-дребни, с по-широки сегменти и относително по-къси дръжки
като се развиват около месец по-рано).

сравнително често срещан вид

влажни и сенчести гори, планински пасища
брегове на потоци и мочурища
Я
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ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:
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Листата обикновено са разположени по
протежение на ризомите или много рядко са групирани в рехави туфи на края на
коренището. Дръжките са с дължина съизмерима с дължината на самата петура, а
понякога и по-голяма (при фертилните) или
по-малка (при стерилните). Дръжките са
нежни, крехки, по-тъмни в основата (чернокафяви) и по-светли нагоре (сламенокафяви или кафяви), без люспи или с много
малко такива разпръснати предимно в основата. Проводящите каналчета са 2, продълговати под ъгъл от 90º, които по-нагоре се
обединяват в едно каналче с отворена ‘U’
форма. Листът е тревистозелен или жълтозелен, тънък, гладък и от двете страни. белезникави власинки се наблюдават рядко само
по долната страна на централната жилка
на листните дялове, но те бързо падат. Петурата е пересто наделена, тясно елиптична
или ланцетна. Най-дългите дялове са около
5-9см и се намират на около една трета от
основата, а най-долните дялове от петурата
са приблизително на половината на тяхната дължина. Листните дялове са ланцетни,
с къси дръжчици, по 15-25 чифта за всеки
лист. Те са дълбоко нарязани, почти до централната жилка. Листният ръб е целокраен
или леко назъбен. По листа се наблюдават
и жълтеникави жлезисти възелчета. Жилкуването е пересто, с веднъж вилужно разклонени жилки макар при фертилните листа да
се срещат и неразклонени жилки. Жилките
достигат периферията на листа.
Сорусите са дребни, кръгли, подредени в редичка по протежение на целите листни дялове. При някои растения сорусите са
скрити от индузии, докато при други сорусите остават открити. Индузият, когато е наличен, пада при узряване на спорите. Формата му е бъбрековидна, прикрепването към
листа е в най-вдлъбнатата част. Листният ръб
при фертилните листа се завива леко надолу, така че да покрие частично сорусите.

Расте в мочурища, блата и други
влажни райони, както и торфища с неутрален или слабо алкален характер. Често
под сянката на по-висока растителност като
върба или елша. Тази папрат може да бъде
открита и по бреговете на реки или влажни
канавки. Среща се в цялото северно полукълбо. Сравнително рядко по Атлантическото крайбрежие и Средиземноморието,
но доста по-често в централните части на
континента и в централна Азия. В Северна
Америка, Куба, Бермудските острови, Япония и Североизточна Азия расте подвид или
вариетет T. palustris var. pubescens (при него
долната полвърхност на рахиса и жилките
на листа са покрити с многоклетъчни дълги
власинки). В Нова Зеландия се среща друга
вариация - T. palustris var. squamigera.
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Thelypteris
Thelypteris palustris

Идва от гръцките думи ‘fhgos’(phegos) –
бук + ‘pteris’(pteris) -папрат.
Стъблата (stem) са дълги пълзящи, покрити с яйцевидни люспи. Листопадни растения с мономорфни листа. Дръжките (petiole, stipe) са сламенокафяви в основата, с ланцетни жълтокафяви
люспи отдолу и нишковидни израстъци и отгоре и
отдолу. Проводящите каналчета (vascular bundle)
са 2 с форма на полумесец. Листът (blade) е с триъгълна (triangular) до яйцевидна (ovate) форма, просто пересто наделен (1-pinnate-pinnatifid). Рахисът
е покрит отдолу с прозрачни власинки и яйцевидни
люспи. Жилкуването е пересто, вторичните жилки
са неразклонени или раздвоени.
Сорусите са кръгли или овални разположени
близо до периферната част на листенцата. Индузий липсва. Спорангиите са жълтокафяви на цвят.
Отличителна черта е широкото захващане
на листните дялове към рахиса (без дръжка) и тънките ивици листна тъкан (крилца) по протежение
на рахиса, които свързват съседните дялове.

II.15.1.

Phegopteris connectilis

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
=Thelypteris phegopteris (Linnaeus) Slosson
= Dryopteris phegopteris L.

(букова папрат)
northern beech fern, narrow beech fern
Името произлиза от лат. ‘connecto’
– свързвам, обединявам. Дължи се на характерното свързване на отделните листни
дялове с подобни на крилца уширения на
базите им по протежение на рахиса.
Многогодишно тревисто растение.
Ризомите са дълги и тънки (диам. 1-1,5мм),
черно-кафяви пълзящи. По върха имат
дребни светлокафяви люспи с яйцевидноланцетна форма. Листата обикновено са
разположени по протежение на ризомите.
Дръжките са с дължина съизмерима с дължината на самата петура или по-голяма.
Дръжките са нежни, крехки, почти гладки с
малобройни ланцетни кафеникави люспи
от долната страна. В основата дръжката е
кафява, а нагоре - сламенокафява.

Проводящите каналчета са 2, продълговати
под ъгъл от 90º, които по-нагоре понякога се
обединяват в едно каналче с отворена ‘U’
форма. Листата са мономорфни, с дължина 20см и 50см, през есента изсъхват. Петурата е пересто наделена, триъгълно-ланцетна до триъгълно-яйцевидна. Листните дялове
са линейно-ланцетни или продълговато-ланцетни със заоблен връх. Най-дългите дялове
са около 4-14см и са вторите от основата
нагоре. Най-долният чифт листни дялове са
малко по-къси от тях. Нагоре дължината на
дяловете намалява прогресивно към върха
на петурата. Листните дялове са по 10-20 чифта за всеки лист. Те са дълбоко наделени
почти до централната ос. Листът е видимо
огънат в точката на свързване на дръжката с
петурата. Характерна черта за вида е начинът на свързване на листните дялове с рахиса – с изключение на най-долния чифт, всички остнали дялове са приседнали с доста
голямо триъгълно уширение на базата си
(крилце), което свързва дяловете един с друг
по протежение на рахиса. Най-долния чифт
е видимо провиснал надолу като дяловете
са огънати нагоре от равнината на листа.

Листният ръб е целокраен или плитко фестониран.
Листът е бледозелен, тънък, покрит с
прозрачни власинки и отгоре и отдолу, по
долната страна на рахиса има кафеникави ланцетни люспи. Жилкуването е пересто,
с прости и много рядко веднъж вилужно разклонени на върха жилки.
Сорусите са сферични, много
дребни(0,5мм в диаметър), разположени
по самата периферия на листните дялове.
Сорусите са открити, без индузий или псевдоиндузий. Остават самостоятелни, негрупирани дори при узряването.

относително рядък планински вид

влажни и сенчести гори, планински пасища
брегове на потоци и мочурища
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презимуващи:
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В народната медицина тази папрат
се приема при подагра, туберкулоза и хроничен ревматизъм.
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Расте в смесени или широколистни
гори, речни и езерни брегове и други влажни райони. Предпочита кисели почви, влажен умерен климат и не много високи летни температури. Светлолюбиво растение.
Видът е описан в Европа (Средиземноморието и Централна Европа, Великобритания,
Гренландия), Кавказ, Урал, Сибир и Далечния Изток, Северна Америка (до Аляска) на
надморска височина до 2200м. Много студоустойчив вид.
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Phegopteris connectilis & Gymnocarpium dryopteris

Phegopteris

Phegopteris connectilis

Произходът на наименованието е гръцки:
‘drus’(drys) -дъб + ‘pteris’(pteris) -крило. Древните гърци използвали втората дума като общо
название за всички папрати.
Стъблата (stem) са изправени, покрити с
люспи, без власинки. Има както листопадни, така
и вечнозелени видове. Листата са мономорфни.
Дръжките (petiole, stipe) са с с множество люспи
и дълбок канал. Надлъжният канал продължава
по рахиса и главната жилка (costa) на листчетата. Броят на проводящите каналчета (vascular
bundle) е 2 главни + 1~5 допълнителни. Сечението
им е овално. Подреждат се под формата на подкова отворена към горната част на листа. Листът
(blade) е от просто перест до четворноперест.
Формата му е триъгълна (deltate), яйцевидна (ovate)
или ланцетна (lanceolate). По долната повърност
се наблюдават линейни до яйцевидни люспи, които липсват отгоре. Листата биват от меки до
почти кожести. Размерите им намаляват прогресивно към върха. Наблюдава се и обратна редукция на най-долните дялове, които са равни по
размери на доста по-високо разположени от тях.

II.16.1.
Характерно е и, че най-долната вторична петура е
по-широка от тези над нея, но не и най-дълга. Често има разлика в размерите на дяловете от двете
страни на главната жилка( costa) – като тези, които са отдолу са по-големи от тези, които са отгоре.
Жилкуването е пересто, с разклонени жилки. Обикновено при базалните вторични петури дяловете са
подредени анадромично (базалните са по-далеч от
рахиса, отколкото тези над оста на петурата) , но
нагоре подредбата преминава в катадромична. Дяловете от следващ ред обикновено са катадромично подредени. Често най-долният чифт вторични
петури са видимо огънати надолу и напред (над основната равнина на листа). Сорусите са сферични
разположени в една редица между средната жилка
и края на листа. Индузият е с бъбрековидна форма,
прикрепен към листото от страната на по-малката дъга. Спорангиите са кафеникави на цвят.
Родът е много сходен с Polystichum, но има
две отличителни черти между тях: формата на
индузия – съответно бъбрековидна и чадъровидна,
и каналчето на дръжките, което при род Dryopteris
продължава по рахиса и оста на листните дялове, а
при Polystichum – не.

Dryopteris filix-mas
Dryopteris filix-mas /L./ Schott
= Аspidium filix-mas

(мъжка папрат)
male Fern

Името е с латински произход – ‘filix’
(папрат) + ‘mas’ (мъжки). Тази папрат често
расте заедно с женската папрат, с която на
пръв поглед имат сходен външен вид и размери. Вероятно името се дължи на грубите листа, за да означи контраста с по-деликатните,
перести и меки листа на Athirium fillix-femina.
Тревисто растение с мономорфни
листа. Ризомите са къси, масивни, гъсто покрити с меки люспи. Коренището е едноили неколкоглаво, възходящо, понякога
стърчащо над почвата, покрито с останки
от стари листни дръжки. Листата оформят
туфа на върха на коренището. Дължината
на листа е от 30 до 180см (обикновено над
50см). Листата са кожести, зелени, в края на
есента изсъхват. Петурата е пересто-наделена с 15-25 чифта листни дялове от двете
страни на рахиса.

една от най-честите папрати

гори, поляни, долове, канавки
скални пукнатини и сипеи
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Листните дялове са дълбоко нарязани, листният ръб е фестониран и напилен по цялата си дължина. Листните дялове са дълги
между 5 и 15см, ланцетни, най-дълги са около средата на листа. Те са прави или леко
огънати към върха на листа. Първите няколко делчетата (от втори ред) на отделните дялове са приблизително равни по дължина.
Освен това тези разположени под централната жилка (към основата) и над жилката
(към върха на листа) са еднакви. Върхът им
е заоблен. Жилкуването е пересто с вилужно разклонени нишки, които не достигат до
листния ръб. Дръжките са дебели, по-къси
от петурите, сламенокафяви, нарядко или
умерено покрити с бледокафяви яйцевидни
люспи. Отношението петура/дръжка е 3:1 до
2:1. Горната повърхност на дръжката има недълбок надлъжен канал, който преминава в
рахиса. Проводящите каналчета са 5-7 подредени в дъга.
Сорусите са сферични, сравнително едри (около 1мм в диаметър). Разположени са по 5-6 от всяка страна на централната нишка нa листните дялове в горната
половина на листа. Остават отделни при
узряване на спорите. Индузият е бъбрековиден, целокраен, захванат към листа в
най-вдлъбнатата част. Индузият е светлозелен отначало, после става белезникав, а
при узряването на спорите е ръждивокафяв. Спорите са тъмнокафяви или черни.
Расте поединично или на малки групи. Най-често на богати почви с неутрален
или леко кисел характер. Много често е част
от подлеса в горите на умерения пояс, но
освен това може да бъде намерена на открито в канавки, скални пукнатини, сипеи и
долове. Може да бъде открит както в широколистни, така и в иглолистни и смесени гори.
Една от най-често срещаните папрати в цялото северно полукълбо. В Европа отсъства
единствено във флората на Азорските о-ви,
Балеарските о-ви, о-в Крит и о-в Шпицберген. Характерно е, че популацията в източна
Северна Америка се развива изключително върху варовикови терени, а тази в западна Северна Америка, Европа и Азия расте
върху голямо разнообразие от почви. В Северна Америка популацията не е толкова
изобилна колкото в останалите континенти.

2B

Dryopteris

Dryopteris filix-mas

20 January 2021/ 18:41:18

II.16. род Dryopteris
/wood fern, buckler fern/

арх. К. Лаковски

285

Късно през есента се събират коренищата на мъжката папрат заедно с основата
на дръжките, обелват се внимателно и се
сушат. Корените съдържат поне 1,5% от активните съединения - аспидинол, албаспидин, флаваспидова киселина, филиксова
киселина и филмарон, наречени сумарно
филицин. Филицинът парализира плоските
червеи. Билката има лек мирис, отначало
вкусът ѝ е сладък, но после става горчив и
предизвиква гадене. При дълго съхранение
жълтеникавата вътрешност потъмнява и лечебното действие отслабва. Затова като
лечебно средство основно се прилага олеорезин етеров екстракт от сушените корени. Олеорезинът представлява тъмнозелена течност. Като престои се разделя на две
фракции - зърнеста кристална фракция и
течност. За лечебни цели в началото на XXв в
САЩ внасяли мъжка папрат от Европа (предимно от Германия и Холандия). Освен това
имало и доставки на D. filix-mas от Индия, но
качеството на суровината било по-лошо.
Както при всяко лекарство с добър пазар и
в случая се появили имитации от по-евтини
суровини. Това е една от най-често фалшифицираните дроги.

Ризомите на множество видове папрати са служели за заместител, например женска папрат, Dryopteris spinulosa и др. , а стритите листа на бялата ружа били добавяни за получаване на необходимия светлозелен цвят. Мъжката папрат парализира чревните паразити благодарение на флороглуциновите производни,
след което паразитите се изхвърлят по естествен път. Проблемът
идва от това, че освен на мускулите на червеите, лекарството
действа и на чревната мускулатура на хората и има опасност
от предозиране. Противопоказанията при поемане на мъжка
папрат са стомашно неразположение, гадене, повръщане, главоболие, затруднено дишане. За подпомагане на изхвърлянето
на паразитите се прилагало рициново масло, което обаче като
страничен ефект допълнително засилва усвояването на активните съединения от лекарството, тъй като те са маслоразтворими. Затова се препоръчват немаслени очистителни и лекарски
надзор при употребата на противоглистни препарати от мъжка
папрат. Постепенно по-малко токсични лекарства със сходно
лечебно действие изместват мъжката папрат - D. filix-mas.

20 January 2021/ 18:41:18

Най-близка до мъжката папрат във флората
на България е D. borerri. Но тя се отличава от
D. fillix-mas по следните белези: тъмни петна
в основата на централната жилка на листните дялове, ръбът е целокраен с назъбване
само във връхната част, по-едри листа с покожеста текстура, по-гъсто покрити с люспи
дръжки.
D. fillix-mas е една от малкото папрати, които до наши дни продължават да се
използват като съставка на лечебни продукти на растителна основа. Първите сведения
за лечебните свойства на мъжката папрат
са още от античността - Дискорид, Гален
и Плиний. Това е едно от най-старите противоглистни средства. През 1775г, кралят на
Франция Луи XV купува за 15 000 франка патента за лекарство против тения съдържащо
D. filix-mas. Той заплаща тази сума на мадам
Nouffer (вдовица на швейцарски хирург). По
това време е имало подобна практика във
Франция - монархът да закупува формулата на известно лекарство и да я прави достояние на всички за благото на нацията. Лекарството изпаднало в забвение, за да бъде
преоткрито през 1869г от физика Jobert.
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Dryopteris borreri

Dryopteris borreri (Newman) Oberh. & Tavel
= Dryopteris affinis subsp. borreri Newman

(люспеста мъжка папрат)
Borreri scaly male fern

На практика под сборното име „scale
ferns“ се включват цели три вида - D. affinis,
D. borreri и D. cambrensis. D. affinis е диплоид
(2n=82), докато другите два вида D. borreri и
D. cambrensis са триплоидни (2n=123). В началото на XXв. всички те били считани за разновидности на D. filix-mas и доста по-късно
са отделени като самостоятелен вид (в миналото и трите са били определяни като
подвидове на Dryopteris affinis). Групата на
Dryopteris affinis и до днес е предизвикателство дори за специалистите поради много
близките морфологични белези на видовете в нея. За определяне на конкретния вид
са необходими цял комплекс от морфологични белези. Няма ключови белези, а е
необходимо да се проследи комбинация
от редица морфологични особености като:
форма на дяловете от първи и втори ред,

назъбване на периферията на дяловете, наличие или липса на дръжка на дяловете, цвят,
форма и гъстота на люспите по дръжките,
дебелина и форма на индузия и начин на
разкъсването му при узряване на спорите и
т.н. Четвъртият европейски вид в тази група е
Dryopteris pseudodisjuncta. Освен изброените
дотук 4 вида Fraser-Jenkins, който прави найпълния и подробен анализ на групата, определя още 3 вида разпространени в Югозападна Азия (Кавказ, Иран, Турция): Dryopteris
schorapanensis, Dryopteris pontica и Dryopteris
iranica. Окончателният брой на видовете още
не е ясен, тъй като продължават да се описват нови видове – напр. D. lacunosa S.Jess.,
Zenner, Chr.Stark & Bujnoch. Някои от така описаните видове включват и редица подвидове:
• D. affinis (Lowe) Fraser-Jenk. (2n=82)

»»D. affinis subsp. affinis
»»D. affinis subsp. cluthensis
»»D. affinis subsp. paleaceolobata
»»D. affinis subsp. punctata
»»D. affinis subsp. kerryensis
»»D. affinis subsp. jessenii
• D. borreri (Newman) Newman ex Oberh. &
Tavel (2n=123)
• D. cambrensis (FraserJenk.) Beitel & W.R.Buck
(2n=123)

»»D. cambrensis subsp. cambrensis
»»D. cambrensis subsp. distans (Viv.) Fras.-

Jenk.

»»D. cambrensis subsp. insubrica (Oberh. &

Tavel ex Fras.-Jenk.)

»»D. cambrensis subsp. pseudocomplexa (Fras.-

Jenk.)

• D. pseudodisjuncta (Tavel ex Fraser-Jenk.)
Fraser-Jenk. (2n=123)

• D. schorapanensis Askerov (2n=123)
• D. pontica (Fraser-Jenk.)Fraser-Jenk.(2n=123)
• D. lacunosa S.Jess., Zenner, Chr.Stark &

недостатъчно проучен

гори, долове и стръмни скалисти склонове
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Споровете относно това дали изброените погоре подвидове са такива или са само разновидности, морфотипове или нещо друго
продължават и до сега. Всички представители на групата на D. affinis са резултат на апомикс и поради тази причина спорангиите
съдържат известно количество недоразвити
спори (но не толкова, колкото се наблюдават
при хибридите). Същевременно много от
изброените таксони хибридизират с обикновената мъжка папрат, формирайки полустерилни тетра- и пентаплоидни растения:

••D. affinis subsp. affinis x D. filix-mas = Dryopteris x complexa nothosubsp. complexa (Португалия, Испания, Франция, Белгия, Великобритания, Ирландия, Германия, Швейцария, Италия, Австрия,
Румъния)
••D. affinis subsp. paleaceolobata x D. filix-mas = Dryopteris x complexa nothosubsp. contorta (Великобритания)
••D. affinis subsp. punctata x D. filix-mas = Dryopteris x complexa nothosubsp. eschelmuelleri (Германия, Швейцария, Хърватия, Турция)
••D. affinis subsp. jessenii × D. filix-mas = Dryopteris x complexa nothosubsp. transsilvanica (Южните
Карпати Румъния, Северни Карпати Полша)
••D. cambrensis subsp. insubrica x D. filix-mas = Dryopteris x convoluta nothosubsp. convoluta (Корсика,
Германия, Швейцария)

••D. cambrensis subsp. pseudocomplexa x D. filix-mas = Dryopteris x convoluta nothosubsp. inconspicua
(Франция, Великобритания)
••D. cambrensis subsp. cambrensis x D. filix-mas = Dryopteris x convoluta nothosubsp. occidentalis ( Ве-

ликобритания, Корсика, Франция)

••D. pseudodisjuncta x D. filix-mas = Dryopteris x complanata (Германия)
••D. borreri x D. filix-mas = Dryopteris x critica (Германия)

Освен изброените таксони са описани и по няколко вариации на видовете от групата, но
като цяло няма общоприето мнение на това какъв ранг трябва да имат отделните таксони.
- Dryopteris affinis subsp. borreri 2n = 123; Листата са предимно непрезимуващи. Повърхността
им е по-бледа и не толкова блестяща и гладка като на subsp. affinis. Листните дялове са с тъпи
/пресечен/ или полузаоблен връх, по ръба има изпъкнали, остри зъбчетата. Често приосновният дял на най-долната вторична петура е по-дълъг и с къса дръжчица. Индузият е по-малко
огънат и по-тънък от този на subsp. affinis. Освен това бързо пада. Почти винаги в сенчести и
влажни гори в съседство с D. filix-mas.
- Dryopteris affinis subsp. cambrensis 2n = 123; Непрезимуващи листа. Листата са лъскави, с
жлезисти израстъци по централната ос, поне докато са млади. Вторичните петури са симетрични и заострени. Листните дялове са заоблени и с тъпи зъбчета. Люспите по дръжките са
гъсти, ланцетни, червеникаво- или жълтеникавокафяви, без тъмна основа. Индузият е силно
огънат, в последствие пада.
- Dryopteris affinis subsp. affinis 2n = 82; Листата са презимуващи. Повърхността им е гладка и блестяща. Листните дялове са със заоблен връх, по ръба има малко и тъпи зъбчетата.
Листните дялове са изцяло симетрични. Люспите по дръжките са тесни, блестящи и гъсто разположени, обикновено с тъмна основа. Индузият е плътен и непадащ. Среща се в югозападна Европа и западна Централна Европа.
За първи път S. Jessen (1985) включва България в ареала на D. affinis. През 1987г C. R.
Fraser-Jenkins открива сред хербарийни образци от България екземпляри, които определя
като D. affinis subsp. borreri. Въз основа на цитологични изследване Д. Иванова (2004) по безспорен начин доказва присъствието на вида в българската флора.
Името na Dryopteris affinis subsp. borreri e с латински произход. Идва от ‘affinis’ (сходен,
близък), защото папратта много прилича на D. filix-mas. Другата част от наименованието е
наречена на английския ботаник William Borrer (1781-1862).
20 January 2021/ 18:41:18
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schorapanensis and D. cambrensis subsp. pseudocomplexa) по по-редките люспи по дръжката и

рахиса, както и по това, че те са по-бледи и
по широки (макар да са силно вариативни).
Също така петурата е по-тънка и не толкова
лъскава и тъмнозелена в сравнение с D. affinis. Листните дялове на вторичните петури

не са така изравнени по дължина както при
D. affinis. Те са близко разположени, но не
се застъпват (понякогаможе да има V или
U- образни пролуки между тях). Приосновните дялове на базалните вторични петури
са най-добре развити и най-едри в целия
лист, като винаги имат къса дръжка, а не са
приседнали към оста на петурата. Дяловете
са с изразено тъп връх, особено в долната
половина на листото. При по-едрите екземпляри доста от дяловете може да имат тъпо
заоблени или обратно яйцевидни върхове,
но дори и така е видима разлика от по-заоблените дялове на D. affinis и D. cambrensis.
Назъбването на периферията има същата
форма на зъбите като при D. filix-mas, но
зъбчетата често са само по тъпия връх като
най-дълги са в ъглите на върха. Сорите са
по-дребни. Индузият е тънък с огънати надолу ръбове, но не чак подпъхнати както при D.
affinis и D. cambrensis. когато спорите узреят
ръбът на индузия се обръща и свива без да
се разкъсва и образува нещо като фунийка
, която постепенно се свива още повече и
пада, като оставя спорангийте изцяло открити. При D. affinis индузият се разкъсва радиално, което го отличава от другите видове в
групата. Спорите на D. borreri са по едри от
тези на диплоидния D. affinis, но видимо подребни от тези на другите триплоидни членове на групата. Много от спорите са недоразвити (за разлика от D. affinis и подобно на
D. cambrensis). Същевременно спорите са с
по-правилна форма отколкото при всички
други триплоидни видове. Спорите узряват
около 2 седмици по-рано от тези на D. affinis.
Това е видът от групата (с изключение
на D. schorapanensis и D. cambrensis subsp. pseudocomplexa), който е най-близък до D. filix-mas.
Расте по единично или на малки групи. Най-често на богати почви с неутрален
или леко кисел характер, влажни, но добре
дренирани. Много често е част от подлеса
в горите на умерения пояс, но освен това
може да бъде намерена покрай горски
пътища, скални пукнатини, сипеи и долове.
Среща се в Западна и Южна Европа и Югозападна Азия. Това е най-разпространеният
видот групата на D. affinis (с изключение на
Испания и Португалия, където по-често срещан е D. affinis).

Dryopteris borreri

Dryopteris filix-mas

- кожеста, доста плътна текстура на листа

- тревиста или леко кожеста текстура на
листа

- бледозелен цвят на листа

- тъмнозелен до зелен цвят на листа

- дръжката е къса 1/5 до 1/3 от листа

- дръжката е среднодълга 1/4 до 1/3 от листа

- дръжката е гъсто покрита с люспи, ширината на люспите е около 5мм

- дръжката е умерено до гъсто покрита с
люспи, ширината на люспите достига 12мм

- рахисът е умерено покрит с люспи

- рахисът е с редки люспи или такива въобще липсват

-  с тъмно петно на мястото на съединяване
на вторичните петури с рахиса

- липсва петно на мястото на съединяване
на вторичните петури с рахиса

-  сегментите са непълно отделени в основата си, всички сегменти са приседнали
към централната ос на вторичната петура

- сегментите са изцяло отделени в основата си, всички сегменти са приседнали към
централната ос на вторичната петура с
изключение на първия сегмент от долната
страна на най-долната петура, който е с
къса дръжчица

- сегментите имат малобройни зъбчета или
такива изцяло липсват

- периферията на сегментите е със заострени зъбчета, извити леко към върха

- част от спорите са недоразвити с неправилна форма, мах 32 жизнени спори в един
спорангий

- всички спори са добре развити, 64 броя в
един спорангий

- индузият е бледокафяв до оранжево-кафяв

- индузият е белезникав

- спороноси юли-октомври

- спороноси юли-септември

- триплоид, 2n=123

- тетраплоид, 2n=164
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D. borreri е тревисто растение с мономорфни листа. Ризомите са къси, масивни,
гъсто покрити с меки люспи. Коренището
е едро, възходящо, понякога стърчащо над
почвата, покрито с останки от стари листни
дръжки. Листата оформят туфа на върха на
коренището. Дължината на листа е от 30 до
150см (обикновено над 50см). Листата са
кожести, жълто-зелени, в по-топлите райони
вечнозелени, а в по-студените области през
есента изсъхват. Петурата е пересто-наделена с 15-25 чифта листни дялове от двете
страни на рахиса. Листните дялове са дълбоко нарязани, листният ръб е слабо фестониран. Листните дялове са между 5 и 15см,
ланцетни, най-дълги са около средата на
листа. Първите няколко делчетата (от втори
ред) на отделните дялове са приблизително
равни по дължина. Освен това тези разположени под централната жилка (към основата) и над жилката (към върха на листа) са
еднакви или тези отдолу са малко по-дълги
от горните. На мястото на контакта на листните дялове с рахиса има тъмнокафяво или
черно петно, което се забелязва само при
свежите листа (при сухите листа тъмното
петно избледнява). Жилкуването е пересто с вилужно разклонени нишки. Дръжките
са дебели, по-къси от петурите, сламенокафяви, гъсто покрити с оранжево-кафяви
или златисто-кафяви яйцевидни люспи. Отношението петура/дръжка е 4:1 до 3:1. Горната повърхност на дръжката има надлъжен
канал, който преминава в рахиса. Проводящите каналчета са 5-7 подредени в дъга.
Сорусите са сферични, малко по
дребни от тези на D. filix-mas. Разположени са
по 3-4 от всяка страна на централната нишка нa листните дялове в горната половина на
листа. Остават отделни при узряване на спорите. Индузият е бъбрековиден, целокраен,
захванат към листа в най-вдлъбнатата част.
Индузият е стоманено сив, а при узряването
на спорите става ръждивокафяв. Спорите
са тъмнокафяви или черни. 			
Отличава се от останалите представители на групата D. affinis (с изключение на D.
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листа, дължина
листа, ротация
листни дялове
форма

хабитус
периферия

Dryopteris filix‐mas
обикновено липсва, но може
да присъства при стари
растения или късно през
сезона. Видимо само по
долната повърхност.
40‐150см
от 0° до 60°

Dryopteris affinis
Обикновено се вижда ясно,
като присъства и на горната
повърхност.

Dryopteris borreri
Обикновено се вижда ясно,
като присъства и на горната
повърхност.

Dryopteris cambrensis
Обикновено се вижда ясно,
като присъства и на горната
повърхност.

40‐150 (200)см
почти без ротация

40‐150 (200)см
почти без ротация

40‐150 (200)см
от 0° до 90°

копиевиден, стесняващ се

правоъгълен, с успоредни
страни, само при много едри
растения стесняващ се
плоски, с леко завита
периферия
почти целокрайни

правоъгълен, с успоредни
страни, при едри растения
стесняващ се
плоски, с леко завита
периферия
целокрайни до наделени

правоъгълен, с успоредни
страни, при едри растения
стесняващ се
плоски, с леко завита
периферия
наделени, с тъпи дялове

плоски, с леко завита
периферия
наделени с дълбоки, остри
дялове
обикновено заострен

прав, заоблен само при
много едри растения
връхно назъбване
видимо, широки, остри
тъпи зъбчета, обикновено
видимо, тесни и остри
събчета
трудно забележими
зъбчета
базални дялове
до 1/3 по‐дълги от
леко по‐дълги от
леко по‐дълги от
следващите
следващите
следващите
основа на първия
без дръжка, частично или
с дръжка, понякога леко
базален дял на първата
изцяло приседнали към оста приседнали към оста на
вторична петура
на петурата
петурата
сори, разположение
обикновено покриват около обикновено покриват около обикновено покриват около
2/3 от площта на листния
2/3 от площта на листния
2/3 от площта на листния
дял
дял
дял
връх

Индузий
дебелина [тънък] 1‐5
[дебел]
ранен сезон

среда на сезона

край на сезона
зима
жлези
хабитат
дръжка и рахис
дебелина
[тънка] 1‐5 [дебела]
позиция [огънати] 1‐5
[изправени]
цвят на люспите
гъстота на люспите
[редки] 1‐5 [гъсти]
лист, външен вид
ранен сезон
среда на сезона

индузий:
ляво: Dryopteris filix-mas

заоблен, понякога прав

обикновено заострен,
понякога заоблен
видимо, с тъпи зъбчета
до 1/3 по‐дълги от
следващите
без дръжка, неприседнали
или леко приседнали към
оста на петурата
обикновено покриват около
2/3 от площта на листния
дял

много тънък (1)

много дебел (5)

тънък (2‐3)

поне част от периферията е
разперена и е прилепена
към листа
сбръчкан неравномерно и
завит

периферията е подгъната
навътре (подпъхната)

периферията е подгъната
навътре (подпъхната)

поради дебелината не се
свива се и се завива
нагъва, а се сцепва радиално оформяйки фунийка(конус)

повдига се, завива се и се
цепи неравномерно

повечето падат след
разпръскване на спорите
малко остават по старите
листа
липсват
открити пространства и гори

не падат

повечето падат

някои падат

повечето остават по старите
листа
липсват
предимно гори

малко остават по старите
листа
липсват
предимно гори

много остават по старите
листа
липсват
открити пространства и гори

3

5

2

4

5

5

(на сянка) 2‐4 (на открито)

3‐5

бледокафяви/бежови

златисти/червенокафяви
1‐2

сивозелен
зелен до тъмнозелен

повърхност
[матов] 1‐5 [лъскав]
текстура
[мека] 1‐5 [кожеста]
презимуващ
[кафяв] 1‐5 [зелен]

верира (2‐5), изтъняващ към
периферията
периферията е подгъната
навътре (подпъхната)

5
жълтозелен
жълтозелен [на открито],
зелен [на сянка]

бледокафяви/
бежови/чернокафяви

канелени/златисти
2‐4

3‐5

жълтеникавозелен
жълтозелен
сивоозелен, тъмно зелен [на сивоозелен/жълтеникавозел
сянка]
ен, тъмно зелен [на сянка]

2‐3

4‐5

1‐2

3‐4(5)

2‐3

5

1‐2 (4 на открито)

3‐4(5)

1

4‐5

2‐3

3‐5

дясно: Dryopteris borreri

Dryopteris

Dryopteris borreri
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тъмно петно на мястото
на пресичане на рахиса и
оста на вторичните
петури
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Dryopteris affinis
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Dryopteris
Dryopteris borreri

Dryopteris affinis subsp. borreri
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Dryopteris affinis subsp. affinis
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Dryopteris affinis subsp. cambrensis

Dryopteris

Dryopteris borreri
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Dryopteris affinis subsp. borreri

Dryopteris

Dryopteris borreri

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

299

Dryopteris affinis subsp. borreri

Dryopteris

Dryopteris borreri
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Dryopteris filix-mas
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Dryopteris affinis

Dryopteris

Dryopteris borreri

Dryopteris carthusiana

Dryopteris carthusiana (Villar) H.P. Fuchs
= Dryopteris spinulosa

(бодлива мъжка папрат)
narrow buckler-fern

Името си тази папрат е получила от немския физик и ботаник Johan
Friedrich Cartheuser (1704-1777). Алтернативен източник на името е планинският масив Chartreuse (лат.Carthusium) близо до
гр.Гренобъл в югоизточна Франция, където
ботаникът Dominique Villars (1745-1814) събира екземпляри от тази папрат.
Тревисто растение с мономорфни
листа. Ризомите са къси, дебели, гъсто покрити с меки люспи. Коренището е възходящо, асиметрично, покрито с розетка от стари листни дръжки. Листата са разположени
по протежение на ризомите или оформят
много рехава туфа на върха на коренището.
Листата почти винаги са изправени. Във всяка
туфа освен фертилните листа има и няколко по-дребни стерилни листа, които обикновено се развиват по-рано през пролетта и

сравнително рядък, планински вид

гори, брегове на мочурища, реки и др.
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ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:

Ю

А

С

О

Н

Д

къси, полупълзящи
до 100см
не

2n=164

3C

са леко по-разперени. Дължината на листа
е от 30 до 80-100см. Листата са меки, светлозелени до жълтозелени, през есента умират
като най-напред изсъхва основата на дръжката. Петурата е тясноланцетна до яйцевидно-ланцетна, 2 пъти пересто-наделена или
3 пъти переста, с 15-25 чифта вторични петури от двете страни на рахиса. Най-долните
вторични петури се завъртат почти хоризонтално. Вторичните петури в долната половина на листа са видимо огънати към върха на
листа (сключват остър ъгъл с рахиса). Листните дялове са дълбоко нарязани, листният
ръб е назъбен, с остри зъбчета, извит надолу.
Вторичните петури са с къси дръжки, ланцетни, между 5 и 12см, най-дълги са около
2-3 чифт от основата на листа. Дължината
им намалява незначително от най-дългата
до най-долната. При най-долната вторична
петура първият листен дял отдолу е видимо
по-голям от този отгоре, а самата петура е
триъгълно-ланцетна, по-широка от горните.
Листните дялове от втори ред са продълговати, дълбоко нарязани. Най-близките до
рахиса са с къси дръжчици, а тези към върха са приседнали. Жилкуването е пересто
с вилужно разклонени нишки. Дръжките са
тънки, по-къси от петурите (отношението
петура/дръжка е 3:1 до 2:1), тъмнокафяви в
основата и бледо зелени нагоре. Нарядко
покрити с едноцветни бледокафяви яйцевидни или яйцевидно-ланцетни люспи в основата, които нагоре стават съвсем редки.
Горната повърхност на дръжката има надлъжен канал, който преминава в рахиса. Проводящите каналчета са 5 подредени в дъга.
Сорусите са сферични, сравнително
дребни (0,5-1мм в диаметър). Разположени са по 3-4 в редичка от всяка страна на
централната нишка нa листните дялове във
връхната половина на листата - долните 1-3
чифта вторични петури, често са без соруси. Соруси остават отделни при узряване на
спорите. Индузият е бъбрековиден, захванат
към листа в най-вдлъбнатата част. Индузият
е гладък, целокраен, белезникав. Спорите
са тъмнокафяви. Спороноси от края на юли
до октомври.
Горска папрат. Расте най-често на
богати почви във влажни гори (иглолистни и
смесени), в периферията на мочурища,
речни брегове. Среща се в цяла Европа
(без Средиземноморието), Кавказ, Мала
Азия, Урал и Сибир, Северна Америка, на
височина в горския и субалпийския пояс.

Заплаха за този изобилен в миналото вид е пресушаването на влажните зони, намаляването на почвената и въздушна влажност. Образува хибриди с D. dilatata (наречен D. x
deweveri) и с D. expansa (D. x sarvelae). По-едрите, тъмнозелени растения с хабитус на D. carthusiana, които притежават тъмна централна ивица по люспите на дръжката, с голяма вероятност
могат да бъдат отнесени към D. x deweveri. Характерна разлика с близкородствените видове
D. dilatata и D. expansa е разположението на вторичните листни дялове на най-долната вторична петура. При D. carthusiana първият дял отдолу е почти срещуположен на този отгоре, а при
другите два вида се наблюдава видимо анадромична подредба. Друг важен белег е цветът
на люспите в основата на дръжката.

Dryopteris

Dryopteris carthusiana
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Dryopteris
Dryopteris carthusiana
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Dryopteris
Dryopteris carthusiana

308
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
= Dryopteris carthusiana subsp. dilatata

(гребенеста мъжка папрат)
broad buckler-fern

Видовото име на тази папрат идва от
лат. ‘dilatatus’(женски род - dilatata) – разширен, и се дължи на формата на петурата.
Тревисто растение с мономорфни
листа. Ризомите са къси, дебели (4-12мм),
гъсто покрити с меки люспи. Коренището е
възходящо, асиметрично, покрито с розетка
от стари листни дръжки. Листата оформят
туфа на върха на коренището. Дължината
на листа е от 30 до 120(150)см. Листата са
кожести, през есента изсъхват. Цветът е тъмнозелен до синьо-зелен.Петурата е яйцевидна до яйцевидно-триъгълна, 2 пъти перестонаделена или 3 пъти переста, с 15-25 чифта
вторични петури от двете страни на рахиса.
Най-долната вторична петура е най-дълга,
около 6-20см (понякога това може да е някоя от следващите, защото първите 3-4 петури са приблизително равни по дължина).

сравнително рядък, планински вид

гори, дерета, сипеи
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ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:

Ю

А

С

О

Н

Д

къси
до 150см
не

2n=164

3C/D

Петурите са ланцетни, срещуположни или
почти срещуположни. Базалната вторична
петура е яйцевидна, по-широка от горните.
Нейният първия листен дял отдолу е видимо
по-голям от този отгоре, но никога не е подълъг от половината дължина на самата вторична петура. Листните дялове са дълбоко
нарязани, листният ръб е назъбен, с остри
зъбчета, извит надолу, така че дяловете изглеждат изпъкнали. Подредбата им е катадромична, с изключение на тези на базалната вторична петура. Най-близките до
рахиса дялове са с много къси дръжчици,
а тези към върха са приседнали. Формата
на дяловете от последен ред е яйцевидна
или продълговата. Жилкуването е пересто
с вилужно разклонени нишки. Петурите са
по-гъсти от тези на D. expansa, а листните
дялове са по-яйцевидни и не така видимо
назъбени. Дръжките са видимо по-къси от
петурите (отношението петура/дръжка е
4:1 до 3:2), тъмнокафяви в основата и бледо
зелени нагоре. Покрити гъсто с яйцевидни
или яйцевидно-ланцетни люспи в основата,
които нагоре стават съвсем редки. Характерно е двуцветното оцветяване на люспите - тъмнокафяви в центъра и бледокафяви
по периферията, понякога изцяло тъмни. В
основата на листа люспите често се застъпват. Гъстите двуцветните люспи в основата
на рахиса са явен белег за различаване
на D. dilatata от D. carthusiana. По горната
повърхност на дръжката има надлъжен канал, който преминава в рахиса и централната нишка на вторичните дялове. Проводящите каналчета са 3-7 подредени в дъга.
Сорусите са сферични, сравнително дребни (0,5-1мм). Разположени са по 3-4
от всяка страна на централната нишка нa
листните дялове във връхната половина на
листата. Сорусите са по цялата долна повърхност на всички листа. Сорусите остават
отделни при узряване на спорите. Индузият
е бъбрековиден, захванат към листа в найвдлъбнатата част. Индузият е с назъбен, ресничест ръб, белезникав. Спорите са тъмнокафяви.
Расте на кисели почви, влажни и добре дренирани, в иглолистни и широколистни гори, пустеещи земи, дерета, скалисти
хълмове и сипеи. При влажен климат може
да се прояви и като епифит. Среща се в
Централна и Северна Европа, Кавказ и Северна Азия.

арх. К. Лаковски
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Dryopteris expansa

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. &
Jermy
= Dryopteris assimilis S. Walker

northern buckler-fern

Видовото име на тази папрат идва от
латински: ‘expando’ – разпервам, разпростирам се.
Многогодишно тревисто растение
с мономорфни листа. Ризомите са къси,
дебели, гъсто покрити с меки люспи, често разклонени. Коренището е възходящо,
покрито с розетка от стари листни дръжки. Листата оформят туфа на върха на коренището. Дължината на листа е от 30 до
80см(120см). Листата са с по-мека и нежна текстура, жълто-зелени. През есента изсъхват като най-напред съхне основата на
дръжката. Петурата е яйцевидно-триъгълна,
2 пъти пересто-наделена или 3 пъти переста, с 15-25 чифта яйцевидни вторични петури от двете страни на рахиса. Най-долната
вторична петура е най-дълга, около 6-20см
Петурите са анадромично подредени.

сравнително рядък, планински вид

гори
планински пасища, скалисти склонове
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Дължината им намалява незначително от
най-дългата до най-долната. При най-долната вторична петура първият листен дял отдолу е видимо по-голям от този отгоре (2-3 пъти
по-голям), като на дължина е поне колкото
половината дължина на самата вторична
петура, като я наподобява по форма. Има
къса дръжчица, за разлика от останалите
листни дялове, които са тесни, ланцетни и с
отдалечаване от рахиса стават приседнали без дръжка. Листните дялове са дълбоко
нарязани, листният ръб е назъбен, с остри
зъбчета. Жилкуването е пересто с вилужно разклонени нишки. Дръжките са малко
по-къси от петурите (отношението петура/
дръжка е около 1:1), тъмнокафяви в основата и бледо зелени нагоре. Покрити в основата с груби, разпръснати яйцевидни или
яйцевидно-ланцетни люспи, които нагоре
стават съвсем редки. Люспите са кафяви
или с двуцветно оцветяване - тъмнокафяви в
центъра и бледокафяви или червеникави по
периферията. Горната повърхност на дръжката има надлъжен канал, който преминава
в рахиса и централната нишка на вторичните дялове. Проводящите каналчета са 3-7
подредени в дъга. Сорусите са сферични,
сравнително едри (0,5-1,5мм в диаметър).
Разположени са в една редица между централната нишка и периферията нa листните
дялове разпръснато по целия лист. Индузият
е полупрозрачен, бъбрековиден, захванат
към листа в най-вдлъбнатата част. Спорите
са бледокафяви, бобовидни.
Среща се в прохладни, често влажни, иглолистни и смесени гори, или открити
склонове и сипеи. Расте на леко кисели почви в горския и субалпийския пояс на височина от 50 до 1500м н.в. Може да бъде открита в цяла Европа без Средиземноморието,
също така в Гренландия, Британските о-ви,
Кавказ, Урал, Далечния Изток (Китай, Монголия, Корея и Япония) и Северна Америка.
За разлика от D. dilatata листните дялове са плоски, по-бледозелени и тънки. Различава се от D. carthusiana по по-широките
петури и по-тъмния цвят на люспите, както и
по това, че листата са групирани в туфи. Освен това първият дял на вторичната петура
от долната страна, който и при двата вида
е доста по-голям, е разположен значително по-далече от рахиса и е по-скоро срещу втория горен дял, докато при D. carthusiana е разположен почти срещуположно на
първия дял от горната страна на петурата.

Освен това за разлика и от двата вида D. expansa има по-дълбоко нарязани листни дялове като
нарязването достига близо до централната жилка.
В народната медицина приписват на тази папрат противоглистно, болкоуспокояващо,
антисептично, антивъзпалително и спиращо кръвотечението действие.
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D. carthusiana complex
Dryopteris expansa, която също предпочи-

та по-влажни местообитания, е предимно
планински вид. Предпочита открити терени,
понякога засенчени от отделни дървета или
скали. Най-добре расте при 50% ослънчаване. Най-слабо конкурентен от трите вида.
И трите вида са студоустойчиви, но листата
на D. expansa остават зелени най-дълго през
зимата. И при трите вида младите листа понякога презимуват до пролетта без да изсъхнат, но са чувствителни на късните пролетни
студове. Коренищата са подобни на тези на
D. dilatata – силни, изправени, при по-старите растения пълзящи. Пъпките са многобройни, събрани на върха на коренището.
Люспите обикновено са червеникавокафяви, понякога с тъмна централна ивица или
основа. Листата формират правилни, но
рехави фуниевидни туфи. Изправени, до
разперени със зелен до жълтозелен цвят. Остават зелени по-дълго през есента в сравнение с D. carthusiana. Деликатните петури на
D. expansa я правят най-податлива на засушаване. Дръжката на листа варира от ½ до
равна на дължината на петурата. Люспите
по нея са гъсти в основата и по-разредени
нагоре. Формата им е широко триъгълна с
изразен нишковиден връх. Люспите са разнообразни по цвят - от изцяло кафеникави
или червенокафяви до двуцветни с бледокафява периферия и тъмна централна ивица
или основа. Спорите са от бледокафяви до
червено кафяви. И трите вида предпочитат
кисели почви с pH<5, като на най-кисели
почви расте D. expansa. От трите вида D. expansa има най-ниски изисквания за почвеното плодородие, а D. dilatata – най-високи.

Dryopteris carthusiana е разпространена в

по-влажни места. Среща се в широк диапазон от обитания – от напълно открити, до
шарена сянка, но предпочита по-сенчестите места и се развива най-добре при 30%
ослънчаване. При по-дълбока сянка развитието се забавя. Коренищата са пълзящи,
дребни, понякога разклонени. Завършват с
четири пъпки разположени на кръст. Люспите са равномерно бледокафяви без тъмна ивица. Листата формират нерегулярни
групи - различно гъсти туфи, но не фуниевидни гъсти туфи като при останалите два
вида. Вторичните петури в долната половина на листа са видимо огънати към върха на
листа (сключват остър ъгъл с рахиса). Цветът
варира от жълтеникаво зелен до наситено
зелен. Текстурата е деликатна, но в същото
време твърда. Дръжките са с дължина от ¼
до равна на дължината на петурата.
Покрити са с тънки широко ланцетни люспи
с равен бледо кафяв цвят. В основата на
дръжката са гъсти, нагоре рехави или почти
липсват. Спорите са кафяви до тъмнокафяви. За разлика от другите два вида, сорусите са само в горната част на петурата, като
долните 1-2 (3) чифта вторични петури често
остават без соруси. При всяко растение се
наблюдават по няколко по-дребни стерилни
листа. Макар и трите вида да предпочитат
влажни до мокри почви, D. dilatata е най-слабо чувствителен към въздушната и почвена
влажност. D. carthusiana е вид слабочувствителен към въздушната влажност, но това се
компенсира отчасти от предпочитанията на
вида към почви с високо ниво на подпочвените води.

Сравнителните анализи на пасищните и
недостъпните полу-естествени горски съобщества в северна Ирландия показват, че D.
dilatata е сред растенията, които в значителна степен биват изяждани от тревопасните животни и това позволява тази папрат да
бъде използвана като индикатор за изпасване. Тя е локално изобилна, дори доминантна, в зоните защитени от благородния елен и
в същото време ограничена до каменистите
места и крайбрежните скали в останалите
райони. На Шетландските острови D. dilatata
е разпространена само в скалистите долини и малките езерни островчета, където
е недостъпна за овцете. В югозападна Финландия D. carthusiana бива силно изпасвана
от местните говеда в мозаечните съобщества на гористите пасища. В Северна Америка видът също се изпасва от домашните
животни, но и от лосовете и елените карибу.
В същото време белоопашатите елени (Odocoileus virginianus) не я пасат или папратта е
слабо чувствителна към въздействието им.
На Британските острови се наблюдава селективно изпасване и на D. expansa – с
охота я яде благородния елен, но не и снежния заек. В Аляска черноопашатият елен
(Odocoileus hemionus sitkensis) използва коренищата на D. expansa като основна храна
в началото на зимата. Ризомите съставляват
около 30% от декемврийската диета на елена, а през пролетта и лятото елените пасат
зелените листа. В Норвегия и Аляска лосовете пасат D. expansa. В Аляска с нея се храни и
снежната коза (Oreamnos americanus), а в запдната част на Северна Америка и фазановите птици Dendragapus fuliginosus и D. obscurus.
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Dryopteris dilatata се среща в разнообразни местообитания, но е преди всичко
горска папрат. Предпочита защитени места
и полусянка, но е най-устойчива на различно
ослънчаване от трите. При засенчване единствено тук, освен логичното изтъняване на
листа и увеличаване на площта на петурите,
се наблюдава относително издължаване на
дръжките. И трите вида при висока атмосферна влажност могат да растат по стари
каменни и тухлени зидове или като епифити
по пънове и паднали дървета. D. dilatata има
масивно изправено или късо пълзящо коренище с множество неразтворени пъпки на
върха. Пъпките достигат до 40-50 броя при
големите спорофити. Годишно се развиват
около 10, като във всеки момент, ако част от
листата бъдат унищожени, на тяхно място се
развиват част от останалите неразтворени
пъпки. Листата започват да се появяват в началото на пролетта, около месец преди тези
на останалите два вида. Аналогично и разпръсването на зрелите спори започва около месец по-рано. Коренището е покрито
с триъгълно-ланцетни люспи с бледокафява
периферия и широка тъмнокафява до почти черна централна ивица. Листата оформят гъста туфа като са подредени във формата на фуния. Петурите са леко кожести,
синьо- или маслиненозелени. В средата на
листа вторичните петури са по-правоъгълни
от тези на D. expansa, които са по-издължено
яйцевидни. Дръжката на листа варира от ¼
до ½ от дължината на петурата. Люспите по
нея са много гъсти в основата и по-разредени нагоре. Формата им е широко триъгълна
със силно изразен нишковиден връх. Могат
да бъдат от изцяло тъмни до двуцветни с бледокафява периферия и тъмна централна
ивица. При младите и периферните листа
люспите могат да бъдат и изцяло бледи без
ивица. Спорите са чернокафяви до черни.
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Dryopteris x ambroseae

Dryopteris x ambroseae Fraser-Jenk. & Jermy
= Dryopteris dilatata x expansa
Тази папрат е хибрид между D. dilatata и D. expansa. Името си получава от мо-

минското име на професор Mary Gibby
(Ambrose), която събира едни от първите
образци и прави подробни цитологични изследвания.
Много трудно хибридът може да бъде
различен по морфологични белези от двата
родителски вида. На външен вид папратта
е много близка до D. expansa. Единственият
сигурен метод за доказване на Dryopteris х
ambroseae е мискроскопския анализ на спорите, който още на пръв поглед показва хибрида с липсата на нормални спори в спорангиите. При силно увеличение се вижда,
че спорите са недоразвити, с неправилна
форма, деформирани и с всевъзможни
размери, заобиколени от кафява прахообразна маса, остатък от периспория. Понякога самите спорангии са деформирани и
недоразвити.
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D. ×ambroseae се среща на места където има
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Идентифицирането на папратите от комплекса на D. carthusiana е затруднено от една
страна от липсата на един белег, който категорично да ги разграничава, а от друга
страна и от фактът, че съществуват хибридни форми между всяка двойка от трите основни вида:
• D. × ambroseae (D. dilatata × expansa,
триплоиден, 2n=123)
• D. × deweveri (D. carthusiana × dilatata,
тетраплоиден, 2n=164)
• D. × sarvelae (D. carthusiana × expansa,
триплоиден, 2n=123)

сравнително рядък, планински вид

Я

Dryopteris

смесени популации на двата родителски
вида. В България е доказан едва в началото
на XXI век при подробни изследвания на хербарии от събрани през 1993 и 1998г папрати
от района на Западните Родопи и долината
на река Мусаленска бистрица над Боровец.
И на двете места тази папрат е събрана от
смърчови гори на височина около 1600м н.в.

Dryopteris

Dryopteris x ambroseae

спори на папратите от D. dilatata complex:
1-3: D. carthusiana
4-6: D. dilatata
7-9: D. expansa

Морфология на листа:
Фиг. 1-3. Силует на листа:
1, D. dilatata (DI-120.98, N Pirin Mts);
2, D. ×ambroseae (DI-79.98);
3, D. expansa (DI-21.98, C Rhodopes);

Dryopteris

линеен мащаб = 10 cm.
Фиг. 4-6. Силует на основната вторична петура:
4, D. dilatata (DI-68.96, C Balkan Range);
5, D. ×ambroseae (DI-170.98);
6, D. expansa (DI-76.98, W Rhodo-pes).

Dryopteris x ambroseae
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D. ×ambroseae

D. expansa

ризоми

едри и масивни, възходящи; покрити гъсто с люспи; основите на
листата образуват гъста розетка

по размер и форма като при двата родителски вида; основите на
листата образуват отворена розетка

едри и масивни, възходящи; покрити гъсто с люспи; основите на
листата образуват отворена розетка

дръжка

дебела със широка база, в основата гъсто обрасла с люспи, нагоре по-рядко

като при родителските видове

дебела със широка база, в основата гъсто обрасла с люспи, нагоре по-рядко

люспи по дръжката

дълги и тесни до ланцетни и делтовидни; светлокафяви с по-тъм- дълги и тесни до ланцетни и широкояйцевидни; бледокафяви не
нокафява до почти черна ивица в средата
толкова червеникави колкото при D. expansa, двуцветни, средната ивица е тъмнокафява до почти черна

много разнообразни по форма; дълги и тесни до ланцетни и широкояйцевидни; бледокафяви или червеникаво-кафяви, срещат
се както едноцветни така и двуцветни, при двуцветните средната
ивица е тъмнокафява (никога черна); някои люспи са с форма на  
мехурче

листа

15-85 (100)см, сравнително груби

50-105см, полуизправени, малко по-плътни от тези на D. expansa

14-95(100)см, изправени, рехави, тънки

петури

ланцетно-яйцевидна до широко триъгълно-яйцевидна; тъмнозелени до маслинено-зелени; 2- или 3-пъти перести, гладки или с
жлезисти израстъци само по жилките когато са млади

по-триъгълни от тези на D.dilatata; по-тъмнозелени от тези на D.
expansa; 3-пъти перести

яйцевидно-ланцетна до широко триъгълно-яйцевидна; светлозелени до жълтеникаво-зелени; 3-пъти перести до 3-пъти пересто
наделени, гладки или с жлезисти израстъци

вторични петури

широколанцетни до триъгълно-ланцетни; приблизително равноотдалечени; най-долният чифт е триъгълно-ланцетен до яйцевидно-ланцетен, с асиметрични петури, по-отдалечен от останалите чифтове петури; горните чифтове са ланцетни и почти
симетрични

по-близки до D. expansa

широколанцетни до триъгълно-ланцетни; най-долният чифт е
широкотриъгълен или яйцевидно триъгълен със силно изразена
асиметричност; по-горните чифтове са по-слабо асиметрични и
почти ланцетни

третични петури

продълговато-яйцевидни до издължено-ланцетни, първите са
с къси дръжчици, а следващите приседнали или декурентни;  
първият дял от долната страна на основната вторична петура е
почти винаги по-къс от половината дължина на самата вторична
петура; същият този дял е равен по-дължина или дори малко покъс от съседния до него

близки до D. expansa

продълговато-яйцевидни до издължено-ланцетни, почти всички
имат къси дръжчици;  първият дял от долната страна на основната вторична петура е винаги по-дълъг от половината дължина на
самата вторична петура; същият този дял е по-дълъг от съседния
до него

крайни сегменти
спори

конвексни
доста едри, тъмнокафяви до черно-кафяви, плитконагънат периспорий покрит гъсто с туберкули

хромозомен набор

2n=164, тетраплоиден

плоски
нормални спори почти липсват, спорангиите са изпълнени с недоразвити спори смесени с кафява(черна)
прахообразна маса
2n=123, триплоиден

плоски
доста едри, светлокафяви до сламенокафяви,  широк
нагънат нарядко периспорий покрит с редки  туберкули
2n=82, диплоиден
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Dryopteris

Dryopteris x ambroseae

Dryopteris
хибриди
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Dryopteris x critica = D. borreri x D. filix-mas

Dryopteris x sarvelae = D. carthusiana x D.
expansa
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Dryopteris x ambroseae = D. expansa x D. dilatata

Dryopteris x deweveri = D. carthusiana x D.
dilatata
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325
Dryopteris villarii (Bell.) Woynar ex Schinz et
Thell.
= Dryopteris rigida (Sw.) Underw. [non A. Gray
1848]

rigid buckler fern, limestone wood fern

Името си тази папрат дължи на френския ботаник Доминик Вилар (Dominique
Villars, 1745-1814), който в основния си труд
Histoire des plantes du Dauphiné описва повече от 2700 растителни вида (предимно алпийски) след повече от 20 години наблюдения. Съчиненията и хербариите му се пазят в
музея по естествена история в Гренобъл.
Тази папрат е тревисто многогодишно
растение. Ризомите са къси, масивни, гъсто покрити с широки меки люспи. Листата
образуват туфи с височина 25-65см. Често
от основната туфа се образуват вторични
такива. Листата са непрезимуващи мономорфни. Листът е продълговато-ланцетен,
двойнопересто наделен, Петурата е кожеста. Цялото растение е покрито с жълтеникави жлезисти власинки. Вторичните петури са
ланцетни, 12-20 чифта.

сравнително рядък, планински вид

гори
планински пасища, скалисти склонове
Я
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ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:
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къси
65см
не

2n=82

Листните дялове са продълговати, долните
с къси дръжчици, а нагоре- приседнали.
Периферията им е назъбена с дълги остри
зъбчета. Жилкуването е мрежовидно с вилужно разклонени жилки. Дръжките са къси,
покрити с едноцветни светлокафяви люспи,
в основата са по-гъсти, а нагоре по-редки.
Отношението между дължините на листа
и дръжката е 3:2. По горната повърност на
рахиса има каналче, което продължава и
в централната жилка на вторичните петури. Проводящите каналчета са 3-7 подредени под форматана буквата ‘С’. Сорусите са кръгли, разположени от двете страни
на централната жилка на листните дялове.
След узряване на спорите сорусите остават
самостоятелни. Индузият е бъбрековиден,
бледозелен при неузрелите спори, а после
кафяв. Също е покрит с жлезисти израстъци. Спорангиите са кафеникави. Спороноси юли-септември.

арх. К. Лаковски

Dryopteris villarii

Расте в алпийския и субалпийския пояс,
до 3000м н.в. , почти винаги в скални цепнатини и кари или защитен от едри камъни. Калцифил. Предпочита средновлажни
алкални почви. Тази папрат може да бъде
открита в Централна Европа, Балканския
полуостров, Средиземноморието и Кавказ.
У нас е установен в Славянка и Пирин.
Видът е много близък на Dryopteris mindshelkensis Pavlov = Dryopteris submontana, който се
среща в Средиземноморието, Британските
острови и Кавказ. Разликите в морфологичните белези са незначителни. D. villarii има
по тесни листа, по къси листни дръжки, подребни спори и по-малък брой вторични петури. Освен това вторичните петури сключват
остър ъгъл с рахиса, докато при D. mindshelkensis вторичните петури са почти перпендикулярни на рахиса. D. villarii има диплоиден
хромозомен набор. Тъй като тетраплоидния
D. mindshelkensis е открит в почти всички наши
съседи, има някаква вероятност да се окаже, че има изолирани находища на и у нас.
Много подобен е и D. pallida. Дълго време D. mindshelkensis и D. pallida са считани
за подвидове на D. villarii. D. mindshelkensis е
алотетраплоид произлизащ от диплоидните
D. villarii и D. pallida.
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Dryopteris
Dryopteris villarii

II.16.8.

Dryopteris palida

Dryopteris pallida (Bory) C. Chr. Ex
Maire&Petitmengin
= Dryopteris villarii subsp. pallida (Bory)
Heywood
Видовото име на тази папрат идва от
латинската дума ‘pallidus’ (ж.р. ‘pallidus’) –
блед. Дължи се на цвета на листата, които
са по-светлозелени от тези на останалите
близки видове от род Dryopteris.
Тревисто многогодишно растение.
Ризомите са къси, масивни, гъсто покрити
с широки меки люспи. Листата образуват
туфи с височина 25-65см. Листата са презимуващи, мономорфни. Листът е по-широк от този на D. villarii, широко-триъгълен
или делтовиден, двойно перест. Петурата е
кожеста, бледозелена. Долната повърхност
на листата е покрита с жълтеникави жлезисти израстъци. За разлика от D. villarii по
горната част на листа жлезистите израстъци са много малко или изобщо липсват.
Вторичните петури са ланцетни, 12-20 чифта.
Листните дялове от последен ред са продълговати, долните с къси дръжчици, а нагореприседнали.

За разлика от D. villarii обаче, дръжчици
имат не само първите няколко сегмента,
но всички почти до средата на вторичната петура. Периферията на сегментите е
назъбена с остри зъбчета, които обаче са
по-широки от тези на D. villarii. Жилкуването е мрежовидно с вилужно разклонени
жилки. Дръжките са къси, покрити с едноцветни светлокафяви люспи, в основата са
по-гъсти, а нагоре по-редки. Отношението
между дължините на листа и дръжката е
3:2. По горната повърност на рахиса има
каналче, което продължава и в централната
жилка на вторичните петури. Проводящите
каналчета са 3-7 подредени под форматана буквата ‘С’. Сорусите са кръгли, разположени от двете страни на централната жилка
на листните дялове. След узряване на спорите сорусите остават самостоятелни. Индузият е бъбрековиден, бледозелен при неозрелите спори, а после кафяв. Също е покрит с
жлезисти израстъци. Спорангиите са кафеникави. Спороноси юли-септември.
Предпочита средновлажни алкални
почви. Калцифил. Тази папрат може да бъде
открита в централната и източната част на
Средиземноморието. Съществуват два подвида.: D. pallida subsp. pallida и D. pallida subsp.
balearica (Litard) Fraser-Jenkins. Вторият е ендемичен за о-в Майорка, Испания, отличава
се с по-малки размери, по-дълги дръжки и
по-широка петура.

Близък до D. villarii както по морфологични
белези, така и по тип на местообитанията.
Но докато D. villarii e подчертано планински
вид (винаги на височини над 1300 м н.в. по
скалисти терени, D. pallida се среща на малак надморска височина (от 0 до 1700м н.в.
Наличието на този вид от род Dryopteris в България не може да се твърди със сигурност.
Посочен е за планината Пирин в Atlas Florae
Europaeae Distribution of vascular plants in
Europe, vol.I Pteridophyta, Jalas & Suominen
(1972). Тогава още близкородствените видове в рода не са разграничени и D. pallida
e със статут на подвид D. villarii ssp. pallida.

В
статията
„Neue
Angaben
zur
Pteridophytenflora Osteuropas“, публикувана
в Farnblätter, 23.März.1991 S. Jessen посочва,
че всички открити от него растения в Пирин
са от вида Dryopteris villarii. По-старите флористични изследвания на планината също
потвърждават само D. villarii (Hermann 1956,
Йорданов 1963 г., Китанов 1967 г.). Екземплярите, посочени като D. pallida от Андреев (1992г.)
са погрешно отбелязани екземпляри от D.
villarii (Flora Mediterranea, vol.9, 1999, 346-356,
Mediterranean chromosome number reports
-9, Reports (9058-1063) by Daniella Ivanova).
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Polystichum lonchitis
Polystichum lonchitis (L.) Roth
= Dryopteris lonchitis

(наваличе, копиевиден многоредник)
holly fern
Lonchitis
идва
от
гръцкото
‘logch’(logche) – копие. Английското название ‘holly fern’ се дължи на приликата във
формата и назъбването на листните дялове
с листата на джела (англ. ‘holly’).
Ризомите са къси, изправени, масивни, покрити със стесняващи се към върха,
различни по форма люспи – от яйцевидни
до ланцетни, бледокафяви. Листата са дълги 20-60см и широки до 6см, презимуващи,
мономорфни, групирани в гъста туфа на
върха на ризомите. Отношението в дължините на петурата и дръжката е 6:1 до 10:1.
Дръжката е с надлъжно каналче отгоре, което е прекъснато при прехода към централните оси на вторичните петури. В основата
е тъмнокафява, а нагоре зелена, покрита с
яйцевидни до ланцетни светлокафяви люспи, които нагоре стават по-тънки и дребни.

сравнително често срещан в планините

иглолистни гори, скалисти терени, сипеи
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Проводящите каналчета са 5, подредени в
дъга. Петурата е переста, линейна, често
най-широка над средата, основата е стеснена. Листата са изправени, но с клюмнал
връх, кожести, лъскави отгоре и с микролюспи отдолу. Вторичните петури са 25-35
чифта на лист, с къси дръжчици, продълговати до ланцетни, извити сърповидно към
върха на листа. Съседните дялове често се
застъпват. Изразено асиметрични - от горната страна на централната жилка имат
добре изразено ушенце. Листният ръб е
двойно напилен, с тънки заострени зъбчета, понякога фестониран. Жилкуването е
мрежовидно, с вилужно разклонени жилки.
Сорусите са кръгли (диаметър 0,51мм), разположени в редици от двете страни на централната жилка, във външната
половина на листните дялове. Сорусите са
по дяловете в горната част на листа. При узряване не се сливат. Жилката, на която се
развива соруса, не продължава или свършва съвсем малко след соруса. Индузият е тънък, щитовиден с назъбен ръб, белезникав.
Спорангиите са тъмнокафяви до черни.
Спороноси юни-септември.
Расте в скални цепнатини, по сипеи
или на завет покрай големи камъни. Среща
се в умерените иглолистни гори или в субалпийския или алпийския пояс на Европа
и Северна Америка, Урал, Сибир, Хималаите, Япония. Предпочита сенчестите варовикови терени. Не е инвазивен вид, трудно се
прихваща, но щом се установи на дадено
място е много дълголетен. В България обитава всички планини над 900м н.в.
Наваличето се прилага в народната медицина като средство за лечение на
гинекологични заболявания с възпалителен
характер. Употребява се и за лечение на
безплодие, което е предизвикато от възпалителни процеси. Използва се при токсикоза
на бременността, маточно кръвотечение,
фибромиоми на матката, нарушения на
месечния цикъл. Наваличето има уриноотделящо и антисептично действие. Употребява се за лечение при възпаление на пикочния мехур и бъбреците. Употребява се под
формата на отвара, приготвена от листата.

арх. К. Лаковски

Идва от гръцките думи ‘polus’(polys)
-много + ‘sticos’(stoichos) -редица. Дължи се на
сорусите разположени върху дяловете в редици.
Стъблата (stem) са изправени, люспести.
Вечнозелени растения с мономорфни листа. Дръжките (petiole, stipe) са покрити с люспи. Проводящите каналчета (vascular bundle) са 4 или повече
подредени в дъга. Листът (blade) е кожест с ланцетна (lanceolate) форма, просто перест (1-pinnate),
двойно- (bipinnate, 2-pinnate) или тройноперест
(3-pinnate). При появата си младите листа са извити назад. Листата са лъскави, покрити с линейни
или ланцетни люспи отдолу, липсват нишковидни израстъци. Листните дялове (pinnа) имат характерно израстъче - ушенце от горната страна. Вторичните петури са захванати към рахиса с къса дръжчица. Подредбата им е анадромична. Периферията
на листчетата е назъбена преминаваща в шипчета.
Централните жилки на листните дялове имат жлеб
отгоре, който не продължава в рахиса. Жилкуването
е пересто. Второстепенните жилки са раздвоени.
Сорусите са кръгли разположени в един
или два реда между централната жилка и периферията на листните дялове (pinnа). Индузият е щитовиден захванат в центъра. Спорангиите са жълти или кафеникави до черни.
Представителите на рода са близки до тези
на род Dryopteris, но се отличават по ушенцето от
горната страна на листния дял, щитовидния индузий, шипчестата периферия на листните дялове и
прекъснатия жлеб по горната повърхност на централните жилки.

II.17.1.
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II.17. род Polystichum
/shield fern)/

2n=82

1A

Polystichum

Polystichum lonchitis
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Polystichum
Polystichum lonchitis
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Polystichum lonchitis

Polystichum

Polystichum lonchitis
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Polystichum
Polystichum lonchitis
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Polystichum
Polystichum lonchitis
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Polystichum
Polystichum lonchitis

II.17.2.

Polystichum setiferum

Polystichum setiferum (Forsk.) Woynar

(четинест многоредник)
soft shield fern

Името на тази папрат идва от латинското ‘saeta’ – козина, четина + ‘fero’ – нося,
пренасям.
Многогодишно тревисто растение.
Ризомите са масивни. Листата са с дължина
до 150см и ширина 20см, презимуващи (живеят 9-15 месеца), мономорфни, групирани
в туфа на върха на ризомите. Когато изсъхнат
листата остават прикрепени към ризомите.
Отношението между дължините на петурата
и дръжката е 3:1 (повече при младите листа).
Дръжката е с надлъжно каналче отгоре, което е прекъснато при прехода към централните оси на вторичните петури. Покрита е с
големи и малки златисто-кафяви яйцевидно-ланцетни люспи, които нагоре стават потънки и дребни, а към върха се превръщат
във власинки. Такива люспи има и по рахиса и централната ос на вторичните петури.

Проводящите каналчета са 4 или повече,
подредени в дъга. Петурата е двойнопререста. Формата е ланцетна. Листът е по-мек
от този на P. aculeatum и по-светлозелен. Отгоре е гладък, а отдолу има редки нишковидни
люспи. Вторичните петури са 30-40 чифта на
лист, дълги около 6-8см, редуващи се. Приосновните петури са извити към върха на листа, най-долните на 45°. Листните дялове са с
къси дръжчици. Първият дял от горната страна на централната ос е едва забележимо
по-голям от останалите. Всички дялове са
елиптични, имат в основата си заострено,
сочещо нагоре ушенце, доста по-едро от
това на P. aculeatum. Листният ръб е напилен
с тънки заострени зъбчета. Жилкуването е
мрежовидно, с вилужно разклонени жилки.
Сорусите са кръгли (диаметър 0,51мм), разположени в редици от двете страни на централната жилка, във външната половина на листните дялове. При узряване
не се сливат. Жилката, на която се развива
соруса, завършва при соруса или малко го
подминава. Индузият е плътен, щитовиден.
При узряване на спорите се отваря като
обърнато наопъки чадърче. Спорангиите са
тъмнокафяви. Спороноси юли-септември.

арх. К. Лаковски
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Умерен калцифил. Предпочита влажни, но не прекалено, места – широколистни
гори, храсталаци, брегове на потоци, каменисти места. Западна, Централна и Южна
Европа, Северна Африка, Мала Азия, Кавказ, Северна и Южна Америка.

сравнително често срещан вид

гори, скалисти склонове

Ф

М

А

М

Ю

ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:

Ю

А

С

О

Н

Д

къси
до 150см
да
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Я

2n=82

2B

Polystichum

Polystichum setiferum
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Polystichum
Polystichum setiferum

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

342

Polystichum
Polystichum setiferum

343
Polystichum aculeatum

Polystichum aculeatum /L./ Roth
= Polystichum lobatum (Huds.) Bastard

(наделен многоредник)
hard shield fern

Името на тази папрат идва от латинското ‘aculeatus’ (ср.р. ‘aculeatum’) – бодлив, с шипове.
Многогодишно тревисто растение.
Ризомите са масивни (дебели 4-5мм), разклонени. Листата са с дължина до 60(90)см,
презимуващи, живеят 1,5-2,5 години. След
като изсъхнат остават прикрепени към ризомите. Отношението между дължините на
петурата и дръжката е 5:1. Дръжката е с надлъжно каналче отгоре, което е прекъснато
при прехода към централните оси на вторичните петури. Покрита е с големи и малки
ръждиво-кафяви яйцевидно-ланцетни люспи, които нагоре стават по-тънки и дребни,
към върха се превръщат във власинки. Такива люспи има и по рахиса и централната
ос на вторичните петури. Проводящите каналчета са 4 или повече, подредени в дъга.

Петурата е двойнопререста, по-наделена в
основата и в близост до рахиса. Формата
е ланцетна. Листът е мономорфен, лъскав,
кожест, тъмнозелен. Отгоре е гладък, а отдолу има редки нишковидни люспи. Вторичните петури са 25-40 чифта на лист, полусрещуположни, с къси дръжчици или приседнали. Приосновните петури са двойно по-къси
от тези разположени в средата на листа. В
общия случай са леко извити към върха на
листа. Листните дялове са прирастнали към
централната ос. Първият дял от горната страна на централната ос е видимо по-голям
от останалите. Всички дялове са елиптични,
имат в основата си заострено, сочещо нагоре ушенце. Понякога съседните дялове се
застъпват, но винаги са разположени в една
равнина. Листният ръб е с тънки заострени
зъбчета. Жилкуването е мрежовидно, с вилужно разклонени жилки.
Сорусите са кръгли (диаметър 0,51мм), разположени в редици от двете страни на централната жилка, във външната
половина на листните дялове. Сорусите са
по дяловете в горната част на листа. При узряване не се сливат. Жилката, на която се
развива соруса, продължава покрай соуса.
Индузият е плътен, щитовиден с назъбен ръб.
При узряване на спорите се отваря като
обърнато наопъки чадърче, но не пада. Спорангиите са тъмнокафяви до черни. Спороноси юли-септември.

На пръв поглед може да се сбърка с P.
setiferum. Но има няколко лесно забележими разлики:
- по-малко на брой листа в туфите (3-8 бр.);
- по-изправени листа;
- дръжките са по-къси;
- приосновните вторични петури са по-къси
от средните;
- листните дялове са прирастнали, низбягващи, докато при P. setiferum са с къси дръжчици;

арх. К. Лаковски

II.17.3.

Обитава полупланинските и планинските райони с варовиков терен. Европа
(без най-северните и най-източните части), Северна Африка, Мала Азия, Кавказ,
на изток до Хималаите, Тайван и Япония.

сравнително често срещан вид

гори
планински пасища, скалисти склонове
Ф

М

А

М

Ю

ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:

Ю

А
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О

Н

Д

къси
до 90см
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Polystichum

Polystichum aculeatum
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Polystichum
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Polystichum
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Polystichum
Polystichum aculeatum
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Polystichum
Polystichum aculeatum
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Polystichum
Polystichum aculeatum
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типична форма
на листните дялове:
Polystichum aculeatum
• ъгъл α ≤ 90°
• дяловете отчетливо отделени от оста
• при едрите дялове - плоска дръжка
дребните - приседнали

20 January 2021/ 18:41:18

Polystichum setiferum
• ъгъл α ≥ 90°
• дяловете успоредни на оста
• или я застъпват
• дялове с цилиндрична дръжка

Polystichum

Polystichum aculeatum

II.17.4.

Polystichum x illyricum

Polystichum x illyricum (Borbás) Hahne
= Aspidium x illyricum
Един от хибридите в род Polystichum
е този между P. lonchitis и P. aculeatum. Открит е 1891г в Хърватия от унгарския ботаник
Vincze von Borbás. Името му идва от античното название на Адриатическото крайбрежие на Балканския полусостров - Илирия.
Хабитусът е междинен между тези
на родителските видове. Листата са дълги
до 40-50см и доста тесни (до около 10см) малко по-широки от тези на P. lonchitis. Петурите на пръв поглед наподобяват повече тези
на P. aculeatum, но са видомо по-тесни. Найшироката им част е около средата на дължината, като нагоре и надолу се стеснява
плавно. Вторичните петури са многобройни
- до 40 от всяка страна на рахиса. Дяловете
са тесни и често сърповидно извити нагоре
като тези на P. lonchitis. В горната половина на
листа вторичните петури са целокрайни или
наделени, докато надолу са перстонаделени, като се оформят приседнали дялове.

арх. К. Лаковски
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Периферията на листа е с множество зъбчета преминаващи в шипчета. Листът е кожест, вечнозелен. Хибридът лесно може да
се обърка с млади екземпляри на P. aculeatum или с много по-редкия хибрид P. x lonchitiforme = P. setiferum x P. lonchitis.
Голяма част от спорите са недоразвити, но почти във всеки екземпляр се наблюдават и малък брой нормални спори, които
са плодовити и поне в лабораторни условия
могат да дадат начало на ново растение.
Триплоиден хромозомен набор.
В Западна и Централна Европа P. x
illyricum е сравнително широко разпространен без да е особено многоброен. У
нас се среща сравнително често в Пирин.

сравнително често срещан вид

гори
планински пасища, скалисти склонове
Ф

М

А

М

Ю

ризоми:
височина:
презимуващи:
хромозомен набор:

Ю

А

С

О

Н

Д

къси
до 50см
да
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2B
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Я

Polystichum X Illyricum
форма на базалния листен дял
(a) P. lonchitis L.
(b) P. × illyricum (Borbás) Hahne

хибрид на P. lonchitis и P.
aculeatum
Пирин, х.Демяница

Polystichum

Polystichum x illyricum
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Polystichum X Illyricum
хибрид на P. lonchitis и P. aculeatum
Polystichum setiferum

Polystichum × bicknellii
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Polystichum aculeatum

Polystichum

Polystichum x illyricum

352

Polystichum x lonchitiforme

арх. К. Лаковски

Хибридите в род Polystichum
За трите вида от род Polystichum, срещащи
се в България е известно, че хибридизират всеки със
всеки. Досега е открит само един от трите възможни хибрида, но не е невъзможно в бъдеще да бъдат
открити и останалите:

Polystichum x lonchitiforme = P. setiferum x lonchitis
Polystichum x illyricum = P. aculeatum x lonchitis
Polystichum × bicknellii = P. aculeatum x setiferum

а - P. lonchitis
b - P.illyricum
c - P. lonchitiforme

P. x bicknellii (3n)

Още по интересна става ситуацията с хибридите в рамките на рода, ако се вземе
пред вид и четвъртият вид Polystichum - P.
braunii. Той се среща на север и запад от
България (включително в Сърбия и Румъния) и на местата, където съжителства с P.
aculeatum, P. setiferum и P. lonchitis, също образува хибриди с тях.
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•
•
•

Polystichum x bicknellii

Polystichum

хибриди

Произходът на наименованието е гръцки:
‘polus’(polys) -много + ‘podos’(podos) -крак.
Дължи се на разклонените ризоми с множество
коренчета (а според някои на многобройните стъбла излизащи от горната страна на ризомите).
Стъблата (stem) са пълзящи, разклонени, покрити с едноцветни или двуцветни яйцевидни люспи.
Вечнозелени растения с мономорфни листа. Дръжките (petiole, stipe) са сламенокафяви в основата,
със или без люспи. Характерно е, че се свързват с
ризомите във възли.		

P. cambricum

Проводящите каналчета (vascular bundle)
са 3. Листът (blade) е кожест, с яйцевидна (ovate)
до триъгълна (triangular) форма, полу-перест
(pinnatifid). Листните дялове са линейни до овални,
целокрайни или напилени. Жилкуването е пересто
или мрежовидно. Сорусите са кръгли или овални,
като се развиват на края на жилка на листния дял.
Разположени са в 1-3 редици от двете страни на
средната жилка. Често се ограничават само във
връхната част на листа (blade). Индузий липсва.
Спорангиите са прозрачни или жълтеникави.
Всички видове от този род показват големи
вариации в размерите и формата на листа и разположението на сорусите.

P. interjectum

P. vulgare

ризоми

люспите са ланцетни, черве- люспите са ланцетни, рязко люспите са ланцетни, кафяно-кафяви, до 16 mm
стеснени над широката ос- ви, по-къси от 5 mm
нова, до11 mm

дължина на листа

30 cm

50 cm

форма на листа

младите – триъгълни;
старите – широко овални

тясно овални, затъпена ос- ланцетни до линейни, с успоредни страни в долната
нова
половина, затъпена основа

спорангии

отначало зелени, по-късно отначало зелени, по-късно
жълтеникави. Парафизи, раз- жълтеникави, накрая – ръждиво-кафяви.
клонени, нишковидни
Липсват парафизи

25 cm

отначало зелени, по-късно
жълтеникави, накрая – ръждиво-кафяви.
Липсват парафизи

най-долните дялове са види- най-долният чифт дялове са най-долният чифт дялове са
мо огънати над равнината на видимо огънати над равни- леко огънати над равнината
листа
ната на листа (по-малко от на листа
P. cambricum)
фенология

листата израстват август- листата израстват юни-юли
септември

хабитат

съдържащи калций скали, неутрални до основни ска- кисели скали, добре дренизидове, понякога епифит по ли, стени, добре дренирани рани почви, епифит по дърпочви
дъбови стволове
вета

разпространение

Западна и Южна Европа, Западна Европа от Португа- Централна и Западна ЕвроСеверна Африка, Северна лия до Шотландия, Централна па, по-рядко Южна Европа,
Африка, Близкия Изток
и Южна Европа
Източна Азия

II.18.1.

Polypodium vulgare
Polypodium vulgare /L./

(сладка папрат, сладун, райково коренче, навалник)
common polypoidy
‘Vulgare’ е латинската дума за обикновен.
Ризомите са месести (4-7мм в диаметър), пълзящи близо до повърхността,
разклонени, восъчно бледи. Те са покрити
с ръждиво-кафяви ланцетни люспи дълги до
5мм. Листата са дълги 10-25см и широки до
7см. Вечнозелени, мономорфни, израстват
по протежение на ризомите, обикновено
в два реда, изправени. Петурта е перестонаделена, с ланцетна до линейна форма.
Листните дялове са от 10 до 20 чифта, редуващи се. В основата си листните дялове са
уширени, така че съседните се допират по
протежение на рахиса. Всички дялове с изключение на тези близо до върха са приблизително равни по дължина. Дължината им е
1,5-3,5см, върхът им е заоблен.

листата израстват началото
на май

Листният ръб е фестониран или целокраен,
рядко напилен. Жилкуването е мрежовидно,
с вилужно разклонени жилки. Текстурата на
листа е от мека тревиста до леко кожеста.
Отгоре листата са гладки, зелени, отдолу са
малко по-светли. Отношението между дължините на листа и дръжката е от 1:1 до 3:1.
Дръжката е сламеножълта, тяснотриъгълна.
По нея има редки червеникаво-кафяви люспи дълги до 4мм. Проводящите каналчета са
3 в основата, а нагоре се обединяват в едно
с V-образно сечение. Рахисът е гладък отгоре и с редки люспи отдолу, които в последствие при възрастните листа падат. Люспите
са ланцетно-яйцевидни.
Сорусите са кръгли, отделни, потънали в листа и образуващи изпъкналости по
горната повърхност. Сорусите са разположени по средата между средната жилка и
листния ръб в горната половина на листа.
Индузий няма. Спорангиите са зелени отначало, после пожълтяват, а когато узреят
стават ръждиво-кафяви. Спороноси юлиавгуст. Триплоиден хромозомен набор.
Обитава неутрални до кисели, добре дренирани почви, скали, дънери, най
често в гористи местности или в подножието на скали. Мезотроф, мезофит, петрофил, сенколюбив вид. Единстевен от трите
европейски вида в рода предпочита кисел
субстрат, а не варовик. При влажен климат често се проявява като епифит. Широкоразпространен вид в Централна и Северна Европа и по-рядко в Южна Европа,
Източна Азия, Сибир, Северна Америка.

сред най-разпространените в България

гори, цепнатини на скали, стари зидове
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до 25см
да

20 January 2021/ 18:41:18
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2n=148

1A/B

Polypodium

Polypodium vulgare

Цитохром P450 е комплекс от ензими отговорни за метаболизма в орагнизма. Тези ензими служат като катализатори на окислителните процеси и присъстват като неизменна
съставка в редица лекарствени препарати.
Средновековните арабски лекари описват специална билкова отвара, която
лекува множество болести: лимфатична
филариоза (elephantiasis), краста, пърхут,
проказа, пъпки и др. Смесват се 30гр плодове от миробалан (myrobalan) без костилки, 15гр ризоми от сладка папрат, по 10гр
майчин лист (Senna alexandrina), кукувича
прежда (Cuscuta), пореч (Borago officinalis)
и лавандула 35гр тъмни стафиди без семки, по 10гр семена на Cichorium endivia и
Fumaria и 10гр корен от Glycyrrhiza glabra,
по 3гр семена на кукувича прежда и фенел
(Foeniculum vulgare) и 3гр цвят от роза. Това
се вари в 1250мл вода, докато се редуцира
до 300мл. После в прецедената отвара се
накисват по 20гр канела и Glyceria. Прецежда се втори път, добавят се 3гр стрити сушени дървесни гъби, грам сол, 30гр захар и
супена лъжица бадемово олио. Така приготвената отвара вече може да се използва по
предназначение
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В народната медицина се използват
месестите коренища, които се събират
рано напролет и през есента. Отначало
коренищата имат сладък вкус (на който се
дължи наименованието), а после стават горчиви. Прилага се във вид на отвара. Използва
се като очистително средство, против глисти,
при заболявания на жлъчката и черния дроб,
за облекчаване на кашлица, за спиране
на кръвотечение. Притежава антисептични,
болкоуспокояващи и противовъзпалителни
свойства. През средновековието приготвяли
пресните коренища на отвара или стрити
като лек против меланхолия. Освен това се
вярвало, че избистрят съзнанието на умственоизостаналите.
В миналото с ризомите на тази папрат ароматизирали тютюна. Това се дължало на сладкия им вкус, близък до този на
Glycyrrhiza glabra. Сладкият вкус се дължи на
сапонинът остадин. Това е глюкозид, който е
естествен подсладител – 500 пъти по-сладък
от захарозата. P. vulgare, е първата папрат, в
която е открит цитохром P450. Вероятно на
това се дължат лечебните ѝ свойства. Ензимите от тази група се синтезират от редица
растения и животни.
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Polypodium

Polypodium vulgare
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Polypodium
Polypodium vulgare
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Polypodium
Polypodium vulgare

II.18.2.

Polypodium interjectum

Polypodium interjectum Shivas
P. vulgare subsp. prionodes (Asch.) Rothm.

western polypody, intermediate
polypody

Името идва от латинската дума
‘interjectum’ – междинен, преходен.
Ризомите са месести, пълзящи близо
до повърхността, разклонени, восъчно бледи. Те са покрити с ръждиво-кафяви ланцетни люспи, рязко стеснени над широката
основа, дълги до 11мм. Листата са дълги до
50см и широки до 12см. Вечнозелени, мономорфни, израстват по протежение на
ризомите, обикновено в два реда, изправени. Петурта е перестонаделена, с тясно
овална форма. Най-долният чифт дялове
са видимо огънати над равнината на листа
(по-малко от P. cambricum). Листните дялове
са от 18 до 22 чифта, редуващи се. Най-дълги са дяловете около средата на петурата.
В основата си листните дялове са уширени,
ръбът е плитко напилен, върхът на дяловете е
заострен.

Жилкуването е мрежовидно, с вилужно разклонени жилки. Текстурата на листа е от
мека тревиста до леко кожеста. Отгоре листата са гладки, зелени, отдолу са малко посветли. Отношението между дължините на
листа и дръжката е от 1:1 до 3:1. Дръжката е
сламеножълта, тяснотриъгълна. По нея има
редки червеникаво-кафяви люспи дълги до
6мм. Проводящите каналчета са 3 в основата, а нагоре се обединяват в едно с V-образно сечение. Рахисът е гладък отгоре.
Сорусите са овални когато са млади,
а по-късно стават почти кръгли, отделни, потънали в листа и образуващи изпъкналости
по горната повърхност. Сорусите са разположени по средата между средната жилка
и листния ръб в горната половина на листа.
Индузий няма. Спорангиите са зелени отначало, после пожълтяват, а когато узреят стават ръждиво-кафяви. Спороноси септември-октомври. Хексаплоиден хромозомен
набор.

Тази папрат носи типичните белези на хибридите: по-едри размери на всички части на растението, по-буен растеж. Много е трудно при полеви условия да се направи сигурна диференциация между P. vulgare и P. interjectum само по морфологични белези, поради изключително многото вариации в размерите и формата на листата в зависимост от условията
на средата. Редица белези, които се посочват като определящи често варират в широки
граници и се застъпват, така че правят определянето на растенията невъзможно. Единственият начин за точно определяне на видовата принадлежност на папратите от род Polypodium
е наблюдението под микроскоп на зрели спорангии, както и определянето на хромозомния набор. Всеки спорангий притежава своеобразно пръстенче (annulus), чиито клетки имат
функцията да отварят спорангия и изхвърлят спорите. Броят на клетките с удебелени стени
на annulus-а е различен – за P. vulgare средно 11.5, а за P. interjectum -14,5. Под тях (между
anulus-а и дръжчицата на спорангия) се намират няколко приосновни клетки, които също са
различен брой за двата вида. При P. vulgare те са 1-2, а за P. interjectum са 2-3 . Забележима
разлика има и в размерите на спорите, които при P. interjectum те са с около 25% по-едри.
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Обитава неутрални до основни,
добре дренирани почви, скали, дънери.
Мезотроф, мезофит, петрофил, сенколюбив вид. Широкоразпространен вид в
Централна и Северна Европа и по-рядко
в Южна и Източна Европа. В България се
среща в широколистни гори от бук, дъб или
смесени. Показва предпочитание към потопли местообитания от тези на P. vulgare.

недостатъчно проучен в страната

смесени и широколистни гори
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хромозомен набор:
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пълзящи
до 50см
да
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Polypodium

Polypodium interjectum
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Polypodium interjectum
Shivas

Polypodium interjectum Shivas

Спорангий. Добре се
виждат удебелените
клетки над приосновните 3 или 4 клетки
с нормални стени.
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мащабна линия =50 μm

Polypodium

Polypodium interjectum

II.18.3.
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Polypodium cambricum
Polypodium cambricum (L.)
= Polypodium australe Fee

southern polypody, welsh polypody

недостатъчно проучен в страната

смесени и широколистни гори
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да

2n=74

1B/C

Жилкуването е мрежовидно, с вилужно
разклонени жилки. Текстурата на листа е
от мека тревиста до леко кожеста. Отгоре
листата са гладки, зелени, отдолу са малко
по-светли. На по-светло листата са жълтозелени, а при сенчести местообитания са
по-тъмнозелени. Отношението между дължините на листа и дръжката е от 1:1 до 2:1.
Дръжката е сламеножълта. Проводящите
каналчета са 3 в основата, а нагоре се обединяват в едно с V-образно сечение. Рахисът е гладък отгоре и леко лъскав. За разлика от P. interjectum петурите са по-меки и
гъвкави. Най-сигурно видът може да бъде
разграничен от P. vulgare и P. interjectum по
наличието на парафизис. Това са миниатюрни нишковидни израстъци между спорангиите в рамките на сорусите. Те са многоклетъчни и разклонени, видими под микроскоп. Другият сигурен белег е броя на
базалните клетки в анулуса на спорангия. Те
са 3-4 (повече от тези при другите два вида).
Сорусите отначало са овални, но когато узряват стават кръгли. Отделни, непотънали в листа. Сорусите са разположени по
средата между средната жилка и листния
ръб, само в горната половина на листа. Индузий няма. Спорангиите са зелени, после
пожълтяват. Спороноси юли-август. P. cambricum има диплоиден хромозомен набор.
Обитава сенчести варовикови скали
(но също така базалт, пясъчници, конгломерати, шисти). Също така расте по зидове,
при постоянна висока въздушна влажност
епифит по дънери (най-често дъб). Разпространен в Западна и Южна Европа, Северна Африка, Ливан. По-топлолюбив от другите два европейски вида.В България този
вид е докладван за първи път през 1963г. от
Б.Ахтаров в долината на Струма в Кюстендилско (землището на гр.Бобошево). Но хербарии и други сигурни данни за присъствието на вида в страната към момента няма.

20 January 2021/ 18:41:18

‘Cambricum’ идва от латинското име
на Уелс – Cambria.
Ризомите са месести (4-7мм в диаметър), пълзящи близо до повърхността,
разклонени, восъчно бледи. Те са покрити
с червено-кафяви ланцетни люспи дълги до
16мм. Листата са дълги до 30см и широки
до 12см. Вечнозелени, мономорфни, израстват по протежение на ризомите, обикновено в два реда, изправени. Петурта е
перестонаделена, с широко овална или
яйцевидна форма. По-дребните листа са
с триъгълна форма. Листните дялове са от
9 до 18 чифта, редуващи се. В основата си
листните дялове са уширени, така че съседните се допират по протежение на рахиса.
Най-дълги са дяловете малко под средата
на листа, 4,5-6см. Първият чифт листни дялове е забележимо огънат нагоре над равнината на листа. Листният ръб е напилен.

Polypodium

Polypodium cambricum
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Polypodium cambricum

Polypodium
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Polypodium cambricum
paraphyses

спорангий при видовете от род Polypodium

форма на люспите по ризомите
при видовете от род Polypodium

род Polypodium
/от ляво на дясно/

A. Polypodium vulgare
B. Polypodium interjectum
C. Polypodium cambricum

a.Polypodium cambricum
d. Polypodium interjectum
f. Polypodium vulgare

20 January 2021/ 18:41:18

A. Polypodium interjectum
B. Polypodium vulgare
C. Polypodium cambricum + paraphyses

форма на листата при видовете от
род Polypodium
A.Polypodium vulgare
B. Polypodium interjectum
C. Polypodium cambricum

Polypodium

Polypodium cambricum

II.18.4.

Polypodium х mantoniae

България
Румъния
number of annulus cells България
Румъния
sorus shape
България
number of basal cells
Румъния
chromosome number
spore length (μm)

Polypodium х mantoniae Rothm.
Естествен хибрид между P. vulgare
и P. interjectum. По името на Irene Manton
(1904-1988), известен английски ботаник,
професор от Университета в Лийдс, изучавала папратите. Първата жена президент на
Лондонското Линеево общество (Linnean
Society of London).
Няма външни белези, по които да се
определи. Чрез микроскопско изследване на спори веднага се вижда хибридната
природа на Polypodium × mantoniae Rothm,
спорите са недоразвити, деформирани, с
различен размер и форма. Пентаплоиден
хромозомен набор,
За първи път през 1995 година при опити да се потвърди P. cambricum в долината
на р.Струма край с.Бобошево са регистрирани новите за страната видове P. interjectum
и Polypodium × mantoniae. При подробни проучвания на хербарии от различни райони
на страната са потвърдени екземпляри P.
interjectum от Източните Родопи, Странджа,

P. vulgare
(51–) 57 – 65 (–74)
(47−) 55 − 71(−76)
(9−) 11–13 (−14)
(9−) 12−16 (−20)
Round
0 − 2 (average 1)
0 − 2 (average 1)
2n = 148 (4x)

P. × mantoniae
variable*
(8−) 9−14 (−17)
(6−) 8−13 (−16)
Oval
0 − 3 (average 1‐2)
1 − 3 (average 2)
2n = 185 (5x)

P. interjectum
(59–) 69 – 82 (–105)
(63−) 70 − 87 (−97)
(6−) 9–14 (−20)
(5−) 6−10 (−12)
Oval
1 − 3 (average 2, rare 4)
2 − 4 (average 3)
2n = 222 (6x)
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Polypodium vulgare

Polypodium interjectum Shivas

недостатъчно проучен в страната

смесени и широколистни гори
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2n=148

1B/C

Долината на Струма и Предбалкана близо
до Белоградчик. За Polypodium × mantoniae
Rothm. пък са доказани находища в долината на Струма край с.Бобошево и от Беласица. Хибридът е стерилен, но може да се размножава вегетативно и формира плътни популации от многобройни растения. Според
някои автори в местообитанията си е сериозна заплаха за популацията на по-малко конкурентния и агресивен Polypodium interjectum.
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Я

Polypodium х mantoniae

Polypodium

Polypodium х mantoniae
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основни части
на папратовия лист

A - frond tip or apex
B - pinnae
C - rachis
D - basal pinnae
E - stipe or petiole
F - rhizome
G - blade
H - frond or leaf
I - blade
J - crosier or fiddlehead
K - pinna
L - stipe or petiole
M - rhizome
N - roots
O - pinna stalk
P - pinnule
Q - costa
R - costule
S - rachis
T-V - ultimate segments
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A - extending beyond margin
B - marginal
C - submarginal
D - supramedial
E - medial
F - submedial or inframedial
G near costa or pericostal

форма на индузия

разположение на дяловете
катадромично

туфа с корени
и ластуни (столони)

арх. К. Лаковски

разположение на сорите
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анадромично

вид на коренището
късо пълзящо коренище
(напр. Polypodium vulgare)

пълзящо коренище
с приповдигнат (изправен) връх
(напр. Lycopodium clavatum)

туфа с корени
и ластуни (столони)

линеен

тръбест

джобовиден

с форма на клаапа

псевдоиндузий
линеен по периферията

линееен псевдоиндузий

каудекс
надземно стъбло-коренище
(напр. дървовидни папрати)

дълго пълзящо коренище
(напр. Pteridium aquilinum)
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овален или щитовиден

бъбрековиден
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видове листа
• според формата
• според периферията
• според връха
• според базата
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Размери на спорите на видовете от разред Polypodiales
вид
Polypodium vulgare
Polypodium interjectum
Pteridium aquilinum

simple
целокраен

pinate
перест

2-pinate
двойно перест

3-pinate
тройно перест

Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium septentrionale
Ceterach officinarum
Phyllitis scolopendrium
Athyrium filix-femina
Polystichum aculetaum
Polystichum setiferum
Dryopteris filix-mas
Dryopteris affinis ssp. Borreri
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Blechnum spicant

pinatifid
наделен

bipinatifid
pinate-pinatifid
двойно наделен
пересто
наделен

дължина на спорите в µm

60,4 µm (55,0 до 67,6)
80,3 µm (74,3 до 89,1)
36,1 µm (32,5 до 38,4)
49,4 µm (46,3 до 57,5)
39,6 µm (36,2 до 42,7)
34,2 µm (28,7 до 36,3)
40,3 µm (36,6 до 42,0)
48,4 µm (46,1 до 50,1)
48,5 µm (44,9 до 53,2)
29,6 µm (26,2 до 33,9)
37,4 µm (36,6 до 41,0)
41,8 µm (39,2 до 43,2)
32,8 µm (29,1 до 35,6)
53,2 µm (49,5 до 59,7)
50,2 µm (45,8 до 54,8)
51,3 µm (47,6 до 56,9)
46,6 µm (43,6 до 49,5)

ширина на спорите в µm

39,6 µm (34,6 до 45,0)
54,9 µm (51,3 до 60,1)
30,6 µm (29,2 до 32,8)
40,6 µm (35,8 до 43,2)
32,4 µm (30,8 до 33,7)
28,3 µm (24,4 до 30,2)
30,3 µm (28,1 до 33,0)
34,7 µm (30,5 до 39,5)
39,0 µm (35,9 до 41,8)
23,7 µm (20,9 до 26,2)
25,8 µm (22,8 до 27,2)
32,7 µm (29,8 до 34,5)
24,7 µm (22,9 до 28,3)
34,2 µm (30,5 до 39,5)
33,5 µm (28,9 до 37,9)
31,5 µm (29,9 до 35,4)
34,0 µm (30,7 до 39,0)
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bipinate-pinatifid
двойно пересто
наделен

Типове разклоняване при папратите:

1а

1b

2a

2b

симподиално
2a - скорпиоидно
2b - хеликоидно
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дихотомно нормално
1а - дихотомно изотонично
1b - дихотомно анизотонично

http://flora.nhm-wien.ac.at
www.nzpcn.org.nz/ - The New Zealand Plant Conservation Network

www.e-ecodb.bas.bg - Червена книга на България /том 1

http://worldplants.webarchiv.kit.edu/ferns/

www.floranorthamerica.org - Флора на Северна Америка /том 2

www.peterboyd.com/ferns.htm

www.delta-intkey.com/britfe - DELTA – DEscription Language for TAxonomy
/ British ferns, British horsetails, British Lycopodiales/

www.actaplantarum.org

www.hardyfernlibrary.com - Hardy Fern Library
www.fitoapteka.org - Лекарственные растения, фитотерапия, лечение травами
wbd.etibioinformatics.nl/bis - World Biodiversity Database
www.plantarium.ru - Определитель растений on-line
www.floravascular.com - Vascular flora of Iberian Peninsula
www.skazka.nsk.ru/atlas - Энциклопедия растений Сибири
www.wildaboutbritain.co.uk - Wild About Britain
https://pteridophytes.lu - Atlas of the pteridophytes of Luxembourg
www.plant-identification.co.uk/skye/index.htm - Flowering plants and ferns
growing wild in the West Highlands of Scotland

http://dbiodbs.univ.trieste.it/
http://www.florealpes.com/
http://www.aphotoflora.com/
http://ws.luomus.fi/ - The Finnish Biodiversity Information Facility (FinBIF)
https://www.anbg.gov.au/fern/ - Information about Australia‘s flora
http://www.gbif.org/ - The Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
http://www.europeana.eu/portal/ - herbarium collections
http://www.fernsoftheworld.com
https://www.emplantbase.org - The Euro+Med PlantBase
http://www.efloras.org - Flora of North America

www.luirig.altervista.org/famiglie/index.htm - Flora Italiana

http://temperate.theferns.info - Useful temperate plants

www.floredefrance.com - Flore de France

http://burgenlandflora.at - Flora of Burgenland - Austria

www.flora.crimea.ua - Все растения Крыма

https://www.worldplants.de/world-ferns/ferns-and-lycophytes-list

www.brc.ac.uk - Online Atlas of the British and Irish flora

http://www.blumeninschwaben.de/Hauptgruppen/sporenpflanzen.htm - електронна
флора на Германия

www.ferns.rogergolding.co.uk - Ferns in Britain and Ireland
fernid.info - The Ferns Identifier for the British Isles

https://worldplants.webarchiv.kit.edu - Flora of Germany - A picture database in
cooperation with the Botanical Garden of the KIT (Karlsruhe Institute of Technology)

www.redbook-ua.org - Червона книга України

https://www.infoflora.ch - The National Data and Information Center on the Swiss Flora

www.gobotany.newenglandwild.org

http://chromosomes.senckenberg.de - Chromosome numbers of the Flora of Germany

www.minnesotawildflowers.info

https://www.worldplants.de

http://flora.huh.harvard.edu/china/

www.pteridoportal.org - огромна база данни с хербарийни образци и снимки

www.carpathianbasinspecies.eu
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ISBN: 954010498X

Конспект на висшата флора на България: Хорология и флорни елементи
Б. Асьов, Ант. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев, 2012

Comparative ecology of three fern species: Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs,
D. expansa (C.Presl.) Fraser-Jenkins & Jermy, D. dilatata (Hoffm.)
Kai Rünk, dissertation

Institute of Botany and Ecology | University of Tartu, Estonia
ISBN 978-9949-11-556-3

ISBN-13: 978-954-9959-58-1

Phytologia Balcanica, vol.12(2), 2006, 191-202

Ръководство по систематика на висшите растения
Е. Божилова, 2003

D. Ivanova

ISBN: 954642174X
ISBN: 9789546421746

Систематика на висшите растения
Елисавета Божилова, Йорданка Коева, Спасимир Тонков, Доля Павлова, 2005
ISBN: 9546422282

Excursion Flora British Isles
Arthur Roy Clapham,Thomas Gaskel Tutin,Edmund Fredric Warburg, 1959, 1968, 1981
ISBN: 0521232902 3rd edition

The Ferns of Britain and Ireland
C. N. Page, 1997

Polypodium interjectum and P. ×mantoniae (Polypodiaceae: Pteridophyta), new to the Bulgarian flora
ISSN: 1310-7771

Phytologia Balcanica, vol.12(3), 2006, 351-356

Dryopteris ×ambroseae (Dryopteridaceae: Pteridophyta), a hybrid new to Bulgaria

D. Ivanova

ISSN: 1310-7771

Доклади на Българската академия на науките, vol.65, №5, 2012

Determination of ptaquiloside in Pteridium aquilinum (L.) Kuhn from central Rhodopes (Bulgaria)

Antoaneta Trendafilova, Iliya Peev, Daniela Antonova,
Alexander Tashev, Toni Todorov, Petar Dilov

ISBN: 0521583802

Ph.D.-thesis by Lars Holm Rasmussen
Chemistry Department, The Royal Veterinary and Agricultural University
Denmark, 2003

Mountain flora of Greece vol.1
Arne Strid

Lars Holm Rasmussen

ISBN: 0521257379

УКРАЇНСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ ЖУРНАЛ, 2011, vol. 68, № 6

DRYOPTERIS VILLARII (BE LLARDI) WOYN AR ex SCHIN Z et THE LL. — НОВИЙ ВИД ДЛЯ ФЛОРИ УКРАЇНИ

О. О. Безсмертна
ISSN 0372-4123

Flora of China, Volume 2-3: Lycopodiaceae through Polypodiaceae
Wu Zhengyi (Editor), Peter H Raven (Editor), Hong Deyuan (Editor)
ISBN-13: 9781935641117

Flora Mediterranea, vol.14, 2004, 201-218

Dryopteris affinis subsp. borreri(Pteridophyta: Dryopteridaceae) in the Bulgarian flora

D. Ivanova

ISSN: 2240-4538

The journal of the BSBI (Botanical Society of Britain & Ireland)
Watsonia 28, 57-63

The British records of Cystopteris alpina (Lamarck) Desvaux; Woodsiaceae

Tennant, D.J. 2010

Бюллетень Ботанического сада института ДВО РАН, 2007, Вып. 1 (1), 81–87
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПАПОРОТНИКИ: ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

О.В. Храпко

Ptaquiloside – an environmental hazard?
Occurrence and fate of a Bracken (Pteridium sp.) toxin in terrestrial environments

New Zealand Journal of Ecology vol.29(2), 2005, 165-184

An ecological and historical review of bracken (Pteridium esculentum) in New Zealand, and its
cultural significance

Matt S. McGlone, Janet M. Wilmshurst, Helen M. Leach

Bulletin of the British Museum (Natural History) Bot. 14(3), 183-218
A classification of the genus Dryopteris

Christopher R. Fraser-Jenkins

Flora Europaea, vol.1 (Psilotaceae to Platanaceae), 2nd Edition
T. G. Tutin, N. A. Burges, A. O. Chater, J. R. Edmondson, V. H. Heywood, D. M. Moore, D.
H.Valentine, S. M. Walters, D. A. Webb
ISBN: 9780521153669

The Botanical Review, October–December 1978, Vol. 44, Issue 4, 491-528
The New York Botanical Garden, New York
The economic uses and associated folklore of ferns and fern allies

Lenore Wile May

Flora Mediterranea, vol.8, 1998, 262-271

Mediterranean chromosome number reports -8

Reports (961-967) by Daniella Ivanova
ISSN: 1120- 4052
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Mediterranean chromosome number reports -9

Taxon - journal of the International Association for Plant Taxonomy
vol.55 (3), August 2006, 705-731

ISSN: 1120- 4052

Alan R. Smith, Kathleen M. Pryer, Eric Schuettpelz, Petra Korall, Harald Schneider, Paul G. Wolf

Flora Mediterranea, vol.13, 2003, 354-361

LEISA INDIA, March 2002,

Reports (1328-1333) by Daniella Ivanova

P. Kamalasanana Pillai, S. Premalatha and S. Rajamony

Reports (9058-1063) by Daniella Ivanova

Mediterranean chromosome number reports -13
ISSN: 1120- 4052

Bocconea, 16(2), 2003, 975-984
Pteridophyte spores of Bulgaria - preliminary results
D.Ivanova, D.Ivanov, A.R.Ashraf & V. Mosbrugger
ISSN: 1120-4060

Phytologia Balcanica, vol.9(3), 2003, 435-459

Distribution of Dryopteridaceae in Bulgaria. Polystichum, Athyrium, Gymnocarpium

D. Ivanova

ISSN: 1310-7771

Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕИНТРОДУКЦИЯ НА КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ, СОФИЯ 2015, 2016, 36-42
REINTRODUCTION OF THE CRITICALLY ENDANGERED PLANT MARSH CLUBMOSS (LYCOPODIELLA
INUNDATA) IN ONE OF ITS HISTORICAL OCCURRENCES

DANIELA IVANOVA*, RAYNA NATCHEVA
SSN: 0204-9902

Ecologia Balkanica, vol.7(2), December 2015, 29-34

Inventory of Pteridophytes on the Territory of “Bulgarka” Nature Park

Plamen Stoyanov*, Ivanka Dimitrova-Dyulgerova, Ivanka Teneva,
Krasimir Todorov, Rumen Mladenov
ACTA AGROBOTANICA, Vol. 65 (2), 2012, 3–10
MORPHOLOGY AND PECULIAR FEATURES OF SPORES
OF FERN SPECIES OCCURRING IN POLAND

A classification for extant ferns

AZOLLA – A sustainable feed substitute for livestock

Revista de Ciências Agrárias, vol.23 (3-4), 2000, 120-138

AZOLLA AS A BIOFERTILISER IN AFRICA. A CHALLENGE FOR THE FUTURE

Francisco Carrapico, Generosa Teixeira & M. Adelia Diniz

ICLARM Neewsletter, January 1983, 6-7,
(the International Center for Living Aquatic Resources Management)
Azolla as a fish food

Roger S.V. Pullin, Gaudiosa Almazan
Innovative Biological Technologies for Lesser Developed Countries
July 1985, 107-124
(Washington, DC: U.S. Congress, Office of Technology Assessment)
Azolla, A Low Cost Aquatic Green Manure for Agricultural Crops

Thomas A. Lumpkin, Donald L. Plueknett

AZOLLA AS A SUPERORGANISM. ITS IMPLICATION IN SYMBIOTIC STUDIES
Francisco Carrapico
J. Agric. Food Chern., Vol. 26, No. 5, 1978, 1230-1234

Nutritive Value of the Nitrogen-Fixing Aquatic Fern Azolla filiculoides

Kent W. Buckingham, Stephen W. Ela, James G. Morris and Charles R. Goldman
International Journal of Poultry Science vol.1 (1), 2002, 29-34

Azolla (Azolla pinnata) as a Feed Ingredient in Broiler Ration

Biplob Basak, Md. Ahsan Habib Pramanik, Muhammad Siddiqur Rahman,
Sharif Uddin Tarafdar and Bimol Chandra Roy

ISSN: 0065-0951

The Botanical Review, January-March 1997, Vol. 63, Issue 1
The New York Botanical Garden, New York

Определител на висшите растения в България
Н.Андреев, М.Анчев, Ст.Кожухаров, М.Маркова, Д.Пеев, А.Петрова, 1992

Gregory M. Wagner
Department of Zoology and Marine Biology, University of Dar es Salaam, Tanzania

Elżbieta Zenkteler

ISBN: 9540200555

Определител на растенията в България
проф. д-р Д.Делипавлов, проф. д.б.н.И.Чешмешджиев, проф. д-р М.Попова
проф. д.б.н. Д.Терзийски, проф. д-р И.Ковачев, 2003
Определител на растенията в България
проф. Д.Делипавлов, проф. д-р М.Попова, проф. И.Ковачев, проф. Д.Терзийски
проф..И.Чешмешджиев, ст.н.с. Д.Граматиков, 1992
ISBN: 9540500699

Azolla: A Review of Its Biology and Utilization

International Rice Research Institute, Manila, Philippines, 1987

AZOLLA UTILIZATION. Proceedings of the Workshop on AzoIla Use. Fuzhou, Fujian, China
31 March-5 April 1985
ISBN: 9711041790

BIODIVERSITY, Vol. 12, №2, June 2011, 119–128

BLOSSOMING TREASURES OF BIODIVERSITY, 35. Mosquito Ferns (Azolla species) – tiny ‘super plants’

Ernest Small and Stephen J. Darbyshire
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Use of Azolla as biofertilizer in rice-wheat system cropping system
Sikander Ali, University of the Punjab, Lahor, Pakistan, 1995

Український ботанічний журнал : науковий журнал (2011), т. 68, №6, 829-832

International Journal of Agronomy, vol. 2010

ISSN 0372-4123

Stefano Bocchi and Antonino Malgioglio
Department of Crop Science, Milan University

О. О. Безсмертна

Botanica Helvetica 97(2), 1987

The Dryopteris dilatata complex in the Soviet Far East

Haiina Piękoś-Mirkowa

Naga, the ICLARM Quarterly, 2300, 4-10

THE CANADIAN FIELD-NATURALIST 2003, vol.117(4), 649-651

A.G. Caguan, R.D. Branckaert and C. Van Hove

Catling, Paul M.

Integrating fish and Azolla into Rice-Duck farming in Asia

Dryopteris goldiana × D. intermedia, a natural fern hybrid new to Canada

Acta Veterinaria Hungarica 57 (1), 2009, 183–196

Department of Geobotany and Plant Ecology, University of Lódz.

János Vetter
Department of Botany, Faculty of Veterinary Science, Szent István University, Budapest

Beata Woziwoda

A BIOLOGICAL HAZARD OF OUR AGE: BRACKEN FERN [PTERIDIUM AQUILINUM (L.) KUHN] – A REVIEW

Morphological diversity of ferns in the Dryopteris affinis group in Central Poland

Acta Societatis Botanicorum Poloniae 81(4), 2012, 263–270

Botanical Society of the British Isles in association with National Museums & Galleries
of Wales, January 1998

Yujing Liu, Wujisguleng Wujisguleng, Chunlin Long

A. C. Jermy, M. Gibby

Food uses of ferns in China: a review

AgroThesis vol.1 (1), 2003, 13-18

Biological control of Pteridium aquilinum (L.) Kuhn as a realistic prospect

A.K. Papavlasopoulos, University of Bristol, Faculty of Science

ISSN 1109-7981

Ferns and Fern Allies of Canada
William J. Cody , Donald M. Britton
ISBN-13: 978-0660131023

Turczaninowia 17 (3), 2014, 2–19

To the taxonomy of the fern genus Polypodiodes Ching (Polypodiaceae)

A.P. Shalimov, A.I. Shmakov

ISSN 1560–7267

Journal of Ecology 2012, vol.100, 1039–1063

Biological Flora of the British Isles: Dryopteris carthusiana, D. dilatata and D. expansa

Plant Crib, DRYOPTERIS

Тhe american naturalist, march 2015, vol. 185(3), 433-442

Natural Hybridization between Genera That Diverged from Each Other Approximately 60 Million
Years Ago

Carl J. Rothfels, Anne K. Johnson, Peter H. Hovenkamp, David L. Swofford, Harry C. Roskam,
Christopher R. Fraser-Jenkins, Michael D. Windham, Kathleen M. Prye
Biological Invasions, january 2006, vol.8(1)

The tree fern Dicksonia antarctica invades two habitats of European conservation priority in Sa˜o
Miguel Island, Azores

Marı´a L. Arosa, Ricardo S. Ceia, Luis G. Quintanilla, Jaime A. Ramos
ISSN 1387-3547

Acta Societatis Botanicorum Poloniae, vol.81(4), 263–270

Food uses of ferns in China: a review

Yujing Liu, Wujisguleng Wujisguleng, Chunlin Long

Botanica Helvetica 97(2), 1987

Edible wood fern rootstocks of western North America: Solving an ethnobotanical
puzzle
Nancy J. Turner, Environmental Studies Program, University of Victoria
Leslie M. Johnson Gotiesfeld, Department of Anthropology, University of Alberta
Harriet V. Kuhnlein, School of Dietetics and Human Nutrition, Macdonald College of McGill
University
Adolf Ceska, Royal British Columbia Museum

Haiina Piękoś-Mirkowa

LIMNOLOGICA -BERLIN-, vol.43 (2), 100-105

Kai Rünk, Martin Zobel, Kristjan Zobel

Journal of Ecology 2012, vol.100, 1039–1063

Biological Flora of the British Isles: Dryopteris carthusiana, D. dilatata and D. expansa

Kai Rünk, Martin Zobel, Kristjan Zobel

The Dryopteris dilatata complex in the Soviet Far East

Український ботанічний журнал : науковий журнал (2012). т. 69, №4, 829-832

Phenology of the aquatic fern Salvinia natans (L.) All. in the Vistula Delta in the context of climate
warming

О. О. Безсмертна, М.М. Перегрим, О.В. Вашека

ISSN: 0075-9511

РІД ASPLENIUM L. (ASPLENIACEAE) У ПРИРОДНІЙ ФЛОРІ УКРАЇНИ
ISSN 0372-4123

Agnieszka Gałka, Józef Szmeja
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Azolla-Anabaena as a Biofertilizer for Rice Paddy Fields in the Po Valley, a Temperate Rice Area in
Northern Italy, Received 11 September 2009; Revised 5 January 2010; Accepted 24 February 2010

Dryopteris villarii (Bellardi) Woynar ex Schinz et Thell. (Dryopteridaceae) - новий вид для флори України
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Определитель папоротников России. Барнаул: Алтайский государственный
университет, 1999
А.И.Шмаков

African Journal of Biotechnology Vol. 8 (2), January 2009, 187-190

The University Museum, The University of Tokyo, Bulletin No.31
The himalayan plants volume 1, 1988

IJERD – International Journal of Environmental and Rural Development, 2010, 1–2

An enumeration of the Pteridophytes of Nepal

Kunio Iwatsuki

Babak Delnavaz Hashemloian, Azra Ataei Azimi, Islamic Azad University of Saveh, Saveh, Iran
ISSN 1684–5315

Using Azolla Pinnata for Wastewater Treatment from Poultry Farm

Ranai Jangwattana, Chuleemas Boonthai Iwai, Khon Kaen University, Thailand

Journal of Medicinal Herbs and Ethnomedicine, vol.1(1): 4-9, 2015

Production of bioethanol from hydrolyzed Azolla sp.
Shahram Sharafi, Ali Mashinchian Moradi, Mehrdad Azin, Anita Khanafari, Seyed Mohamad
Reza Fatemi

Ganesan Sathiyaraj, Thangavelu Muthukumar, Konganapuram Chellappan Ravindran

FERN ECOLOGY
Klaus Mehltreter, Lawrence R. Walker, Joanne M. Sharpe

Ethnomedicinal importance of fern and fern allies traditionally used by tribal people of Palani Hills
(Kodaikanal), Western Ghats, South India

FERN GAZ. 19(3), 2012, 67-86

Recent developments in ex-situ and in-situ conservation of ferns

A. M. Ibars & E. Estrelles

Acta Phytotaxonomica Sinica, Vol. 21, 1983, 102–104
Cystopteris Dickieana Sim in China

Wang Zhong-Ren

ISBN-13 978-0-511-68025-0

International Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences -IJAPBS,
Vol. 4 (9), Sep., 2015, 44-50
TREATMENT OF ANTIBIOTICS FROM WASTEWATER BY ADSORPTION ONTO LOW ADSORBENT

Raziye Ferdowsi, Issa Layali, Seyed Mostafa Khezri
ISSN:2278-0246

FERN GAZETTE, 2005, 17(4): 183-203.

Hydrobiologia 415, 1999, 323–327

B.S. Parris

M. Lourdes Costa, M. Conceição Santos & Francisco Carrapiço

The Alpine flora of New Guinea, 1980
P. van Royan

Asia Pacific Journal of Sustainable Agriculture Food and Energy (APJSAFE)
vol. 2 (2): 1-4, 2014
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