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лечебно растение
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плевел

Едни от най-тайнствените и забулени в
мистерии растения на Земята. Макар много древни, устояли на всякакви природни
катаклизми и връстници на динозаврите,
папратите все още остават загадка за съвременния човек, който рядко излиза от града.
Огромното многообразие на форми, което ни предлагат тези красиви растения остава
скрито за сметка на много по-ограниченото количество селектирани сортове, познати
ни от саксиите, градините и парковете. Разбира се още от самото си създаване почти
всяка ботаническа градина предлага оранжерия посветена на папратите и предлага
на съвременния градския човек една от малкото опции за досег с тях. Вярно е, че за
това положение има оправдание - папратите и хората рядко обитават една и съща
естествена среда и това е причина тези растения да се възприемат преди всичко като
екзотична декорация. Но в недалечното минало папратите са играли много по-голяма
роля в живота на хората, свидетелства за което все още намираме разпръснати в
различни народи и култури по цялата планета. Както много други познания, които са
изгубени с напредване на цивилизацията, така и те потъват в забвение и често могат
да бъдат открити само в записките на етнографите.
			
Първото наистина подробно описание на приложението и ролята
на папратите в живота на хората се намира в мащабния труд на Georgius Everhardus
Rumphius (1627-1702) „Herbarium Amboinense“. Това съчинение се отнася за о-в Амбон
(Молукски о-ви), сегашна Индонезия. Rumphiu го написва преди класификацията на Линей като използва местни и популярни названия на растенията. Въпреки това богато
илюстрованият и подробен труд (44стр. за папртатите) дава множество ботанически
и етнографски сведения за папратите в Югоизточна Азия.
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В
повечето
езикови
групи
думата за папрат има един и същ корен, който
произлиза от санкскритските думи पत ् त ् र ‚patra‘ лист и पतत ् र ‚pattra‘ - перо на птица.

patra (Sanskrit)
|
'-> pattraka (Sanskrit) -> patrak (presumed Slavic root) ->
|
'-> папрат (Modern Bulgarian)
|
|-> pafrany (Hungarian)
|
|-> paparte (presumed Baltic root)
|
|
|-> paparnite (Lett)
|
|
|-> paparde (Latvian)
|
|
'-> papartis (Lithuanian)
|
|-> папороть (Ukrainian)
|
|-> папороть (Ukrainian)
|
|-> paprat (Serbian)
|
|-> paprat (Croatian)
|
|-> папороть (Ukrainian)
|
|-> папаротник (Russian)
|
|-> kapradina (Czech)
|
|-> paprad (Slovak)
|
|-> папрад (Macedonian)
|
|-> praprot (Slovene)
|
'->paproć (Polish)
|
|-> patram (Old Indian)
|-> petra (Indo-European root; or petran or petromai)
|
‘-> ptera (Later Indo-European root; or pteran or pteron)
|
‘-> pteron (pteron; Classical Hellenic/Greek for wing)
|

‘-> pteris (pteriz; Classical Hellenic/Greek)

< SLAVIC GROUP

< GREEK

|
|-> ptere (ptere; Modern Hellenic/Greek)
|
|
‘-> fiere (Shqiperi/Albanian)
|
‘-> ptelis -> p’elis -> p’elix -> felix (Possible Greek to Latin progression)
|
‘-> filix (Latin)
|
'-> filik (synthesized Esperanto)
|
|-> fereca (presumed Rumanian root; reversion shift to “r” from “l”)
|
|
‘-> feregä (Modern Rumanian)
|
‘-> filicaria (vulgar Latin)
|
|-> feucherie (Old French) -> feuchiere (Old French) -> fougiere
|
|
(Middle French) -> fougère (Modern French)
|
LATINIC GROUP >
'-> falguera (Catalan)
|
‘-> filicetum (newer Latin; ending shift)
|
‘-> filictum (even newer Latin)
|
|-> filicicula (Old Italian)
|
|
‘-> filicicchia (Middle Italian)
|
GERMANIC GROUP
|
‘->felce (Modern Italian)
|
\/
|-> falét (Friulian)
| -> parna (Sanskrit)
‘-> filictu (Iberian root)
|
‘-> farn (German)
|-> felecho (Old Spanish)
|
|-> fearn (Anglo-Saxon)
|
‘-> helecho (Modern Spanish)
|
|
‘-> fern (English)
‘-> feeito (Old Portuguese)
|
‘-> varn (Middle Dutch)
‘-> feito (Galago)
|
‘->varen (Modern Dutch)
‘-> feto (Modern Portuguese)
|
‘-> varing (Afrikaans)
|
‘-> praten (presumed Celtic root)
|-> brachen (Germanic root)
|
‘-> braken (Germanic root)
|
|-> bracken (Old & Modern English)
|
|
‘-> brake (English)
|
'-> bräken (Swedish)
< SCANDINAVIAN GROUP
|
‘-> brakni (Old Norse)
|
|-> burkni (Icelandic)
|
‘-> bregne (Norwegian and Danish)
|
|-> pratis (Old Gaulish
|
‘-> ratis (Gaulish)
‘-> raten (Old Breton)
|-> raden (New Breton)
< CELTIC GROUP
‘-> rhedyn (Welsh)
‘-> raithneach (Gaelic)
|-> rannoch (Scots)
‘-> raineach (Irish)

Думата ‚папрат‘

III.2. Най-високите
Дървовидните папрати са почти равномерно разпределени по двата тропика. Границата между тревисти и дървовидни папрати е доста условна. Един и същи вид може да бъде висок само няколко
дециметра, но и няколко метра в зависимост от условията на средата. Друга особеност е, че дървовидните папрати нямат истинска кора, т.е. дори най-високите папрати на практика са огромни треви.
Стъблата представляват видоизменени ризоми. Покрити са с основите на дръжките от изсъхналите
вече листа. От всяка дръжка тръгват коренчета като част от тях достигат земята, а други са въздушни. Те се преплитат с остатъците от дръжки и формират своеобразен цилиндър, който има опорна
и защитна роля. Наред с това ризомите представляват среда за развитие на множество епифитни
растения (често и други папрати). Дебелината на този слой понякога е сравнима с тази на самото
стъбло. Освен всичко голямата повърхност на тези нишковидни израстъци задържа въздушната влага.
Най-известните дървовидни форми влизат в състава на четирите рода: Циатея (Cyathea), Диксония
(Dicksonia), Циботиум (Cibotium) и Блехнум (Blechnum). Освен тях дървовидна папрат е и единственият
вид в ендемичния род Thyrsopteris от островите Хуан Фернандес (Чили).
Няколко вида си оспорват
първенството за най-висока папрат и всички те са циатеи. Найвисоката и величествена папрат
е сърцевидната циатея (Cyathea
meullaris), black tree fern, mamaku.
Тя обитава най-влажните и гъсти
участъци от тропическите гори на
Нова Зеландия (основно северния
о-в), Фиджи, Таити, Маскаренските и още няколко острова в Тихия
океан. Нейното стъбло представлява ратсящо нагоре коренище,
гъсто оплетено с тъмни придатъчни корени. Цялото е покрито с
шестоъгълни следи от падналите стари листа. Те изглеждат като
по-светли петна поради липсата
на тъмни коренчета по тях. Достига в природата до 20м височина и 60см диаметър в основата.

При папратите липсва вторичното одебеляване на стъблото като
при дървсните семенни растения.
За сметка на това дървовидните
папрати укрепват стъблата си като
около проводящите тъкани (флоем
и ксилем) се образува слой много
здрава и твърда тъкан - склеренхим., която служи като един вид
надлъжна армировка. Тази тъкан
освен здрава е и изключително
устойчива на гниене, затова стволовете се ценят като конструктивен
материал от местното население.

Най-високите
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Другите претенденти за първенството са Cyathea brownii, позната още като smooth tree fern от о-в Норфолк, и Cyathea intermedia от о-в Нова Каледония. Върхът е овенчан с корона от тройнопрести листа, които са дълги до 6м. Дръжките са черни, твърди, покрити с черни люспи със силно назъбена периферия.
Изсъхналите вече листа не падат веднага, а често увисват формирайки така наречената пола, която
пречи на лианите да пълзят нагоре по ствола и да повредят връхните пъпки. При благоприятни условия
този вид е бързорастящ. На голямата височина листата на циатеята улавят много слънчева светлина, но
пък силно изпаряват вода. Затова при по-сухо време растението изпитва трудности. Множеството люспи по ствола, дръжките и младите листа са средство за регулиране на водния баланс чрез намаляване
на изпарението. Към същия род спада и може би най-известната дървовидна папрат - сребристата
(Cyathea dealbata), която е символ на Нова Зеландия. Тя е по-ниска (до около 15м), но има сходно устройство. Особеното при нея е плътният восъчен налеп покриващ дръжките и долната повърхност на листата, който придава характерния сребрист цвят. Но функцията му е съвсем друга - предпазва по-ефективно растението от загуба на вода. Така сребристата папрат расте по доста по-сухи и открити места.

Dicksonia antarctica
Този род папрати отделят в почвата вещества, които потискат растежа на другите растения наоколо и
така осигуряват предимство в борбата за повече слънчева светлина. Ендемизмът е много силно представен, като даден вид може да е ограничен само на определен хълм или долина. Маорите използват
дънерите на циатея като строителен материал. Твърдите добавъчни коренчета и острите люспи са
сериозно защита на стъблото от механични повреди и оцеляват дори на зъбите на плъховете, поради
което от тях правели стените на складовете за храна.
Представителите на род Dicksonia са по-примитивни от циатеите и се различават от тях по наличието на власинки по листата вместо люспи и като цяло по по-грубите и огънати листа. Поради посуровите условия, при които живеят, те са доста по-бавнорастящи от циатеите. Документирани са екземпляри на повече от 500 годишна възраст. Стволът е удебелен и масивен, доста устойчив на гниене,
което е и причина маорите да го използват като материал при строежа на жилищата си.
Cibotium е малко семейство със 7 вида, които са разпространени в Хаваите, Югоизточна Азия
и Централна Америка. Видовете са много близки на външен вид и единствената разлика между тях е
в размерите на растението и в цвета на власинките по стъблата. Тези власинки в миналото се прилагали често в народната медицина, но дори и в наши дни китайската медицина използва множество
мазила, в чиито състав влизат.
Дървесните папрати за първи път биват внесени непреднамерено в Европа в края на XIXв. Найвероятно това е била Dicksonia antarctica. Тя е сред най-студоустойчивите дървовидни папрати, като
понася студове до -10°С.
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Папратите били докарвани от товарните кораби, които използвали дънерите им като баласт
или за укрепване на товарите при силно вълнение. На доковете просто изхвърляли излишните вече
стволове край кея. Благодарение на множеството коренчета те се самовкоренявали и след време от
тях започвали да покарват нови листа, а в последствие краищата им се извивали от полегналите дънери нагоре към светлината. И досега това е най-разпространеният начин за отглеждане на Dicksonia
поради много бавния растеж при засаждане на спори. Сега дървовидните папрати са високо ценени
в паркоустройството по цял свят. Характерно е, че видовете от тази група, за разлика от много други папрати, не са космополитни, а имат ограничен ареал и петнисти популации. Те са много слабо приспособими към промените в условията на средата. По тези причини са и силно негативно повлияни от
човешката дейност.
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Cyathea australis

Dicksonia antarctica
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Dicksonia antarctica

Cibotium glaucum
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Най-високата тревиста папрат е Angiopteris evecta, king fern. Видът произлиза от тропическите и
субтропическите райони на Австралия, Полинезия, Мадагаскар и Югоизточна Азия, където населява
влажните дъждовни гори със сложен планински релеф. Ризомите формират нещо като надземно
стъбло с височина до 1,00м и с диаметър до 1,20м. Сърцевината им е богата на скорбяла. Листата са
двойноперести, с мощни дръжки с дебелина колкото човешка ръка и дължина 1-2м. Рядко красивата
му корона достига височина 8-10м и често се бърка с безстъблена палма. Самите листа се състоят
от продълговати, дълги до 1м, яркозелени листни дялове, разположени по протежение на рахиса. В
дръжките и рахиса липсва механична тъкан и те се поддържат изправени само благодарение на тургорното налягане, което упражнява водата върху клетъчните стени. Затова при засушаване листата на
папратта полягат, а при първите дъждове бързо възстановяват формата си. В основата на дръжките на
главната и вторичните петури на ангиоптериса има неголеми удебеления, съдържащи клетки, в които
протичат специфични физиологични процеси. Те позволяват на растението да регулира ориентацията на листата си в съответствие със светлината. Когато е много горещо листата се завъртат „на ребро“
спрямо слънцето, а когато е облачно напротив - листата се завъртат, така че да имат максимално голяма площ изложена на слънчевата радиация.
В част от оригиналните си хабитати Angiopteris evecta е рядък и уязвим вид, но в същото време
пренесена като декоративно растение се е превърнала в опасен инвазивен вид в страни като Хаваите, Ямайка и Коста Рика.

Angiopteris evecta

Norfolk Tree Fern (Cyathea Brownii)

Най-високите
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St Columba falls, Tasmania

В гъстия полумрак на тропическите гори живеят мънички папрати, които едва се подават от мъха.
Някъде те покриват с тънък килим корените и стволовете на дърветата или каменните морени в гората.
Това са джудетата сред сухоземните папратови растения - представителите на сем. Hymenophyllaceae
или преведено на български - Мембранолистни. Видовете в него са много разнообразни по отношение на формата и размерите на листата, но най-интересни са най-дребните видове, които напълно
оправдават името на семейството. Абсолютен рекордьор е Trichomanes goebelianum със своите листа
с диаметър от едва 3-4мм. Неговите коренища лишени от корени се захващат за субстрата с тънички
власинки, а листата му са уникално тънки - само един слой клетки. Епидермис и устица липсват. Листенцата са като прозрачни ципи и абсорбират вода с цялата си повърхност.

III.3. Най-малките
Hecistopteris pumila
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Didymoglossum punctatum

Преди около 50 години за най-дребна сред сухоземните папрати е смятана обитателката на тропическите гори на Южна Америка - Hecistopteris
pumila.

Все пак безспорен лидер сред дребните папрати е
една водна папрат от Америка - Azolla caroliniana.
Размерът на растението е между 0,5 и 1,5см.

Ophioglossum malviae

Някои от видове на сем. Hymenophyllaceae притежават листа с дебелина до 4-5 клетки и дължина от цели 60см. Забележителни са сорусите разположени в края на жилките, които са защитени от покривало, което при род Trichomanes е с формата на тръбичка, а при род Hymenophyllum на мида с две черупки. Спорангиите не узряват едновременно. Особено интересно се случва това
при видовете трихоманес, където соруса расте неограничено на дължина и при това ложето, на
което са закрепени спорангиите, се източва нишковидно и дори излиза извън границите на покривалото. Нарастването става от върха към основата и така на върха се намират зрелите спори, които
са готови да бъдат отделени, а в основата новите спори са на сигурно място, защитени от покривалото. Спорите са зелени (съдържат хлорофил) и прорастват изключително бързо. При засушаване тези папрати имат интересна реакция - листата им се свиват , а хлорофилът се отдръпва в центъра на клетките. Листата покафеняват, жизнените функции на растението се забавят и то изглежда мъртво. Но още с първия дъжд, листата бързо възстановяват формата си и се обагрят в зелено.
Друго еволюционно приспособление за оцеляване е способността на представителите на сем.
Hymenophyllaceae да доминират в конкурентната борба за жизнено пространство с помощта на
химически вещества. Те отделят съединения, които потискат растежа на другите растения и им осигуряват дори доминираща роля в отделни участъци на гората. В Нова Зеландия се срещат 30 ендемични вида мембранолистни. Още по забележителен е фактът, че дори в умерения климат на Европа се срещат два вида Hymenophyllum, които успяват да оцелеят и да се размножават успешно.

Най-малките
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Съвсем наскоро в Dang district, Gujarat, Western
Ghats, India е открит нов вид дребна папрат. По
всичко личи, че тя е сред претендентите за най-малкат сухоземна папрат. Растението получава името
Ophioglossum malviae. Височината на цялата папрат
е 1-1.2cm. Листото е с дължина 0.6–0.8 cm и ширина
0.4–0.6 cm.

арх. К. Лаковски

376

Trichomanes meifolium
Gonocormus minutus
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(Trichomanes minutum), Hawaii

Ttrichomanes
speciosum

Най-малките
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Cardiomanes reniforme
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Cardiomanes reniforme

Най-малките
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Didymoglossum myrioneuron
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сем. Hymenophyllaceae

Най-малките

III.4. Най-дългите
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Lygodium flexuosum

В стремежа си да се измъкнат от вечния сумрак на гъстия подлес, папратите-лиани пълзят нагоре по стъблата на гигантските тропически дървета. Техните пълзящи стъбла се прикрепват към дървесната кора с придатъчни коренчета. Такива например са Stenochlaena palustris от Южна Индия и
Китай и Blechnum filiforme ендемит от Нова Зеландия. Достойно място сред уникалните представители
на растителното царство заема лигодиумът - папрат, при която лиановидната част не е коренището,
а листът. Род Lygodium обединява около 40 вида тропични и субтропични папрати от Югоизточна Азия,
Австралия и Океания. Те обитават преимуществено влажните гори, като единствено изключение се
явява Lygodium japonicum, който расте на места с продължителни периоди на засушаване.
Дългите перести листа на лигодиума излизат в два реда от подземното коренище и растат
неограничено на дължина. Фактически нараства рахисът, който може да извършва кръгови движения
и да се увива около опората. Някои видове се изкачват чак до върха на дърветата като дължината им
достига 30м. Главната жилка се разклонява дихотомно, като конусът на нарастване се дели образувайки два върха. Но тези два върха не нарастват с еднаква скорост - единият продължава активното си
развитие, а другият преустановява растеха си в дължина и изкарва вторични разклонения. След това
процесът се повтаря и се получава една зигзагообразна ос оформена от последователното дихотомно разклоняване на рахиса. Лигодиумът произвежда голямо количество листа, които често така се
преплитат помежду си, че образуват непроходими гъсталаци. В Азия народната медицина прилагала
тези папрати за лечение на простудни заболявания. А в Нова Зеландия маорите използвали дръжките
на листата за укрепване на покривите на жилищата, за изработване на рибарски мрежи и различни
плетени изделия, а закалените с огън твърди части от дръжките служели като рибарски кукички. В наши
дни някои представители на рода са популярни като декоративни растения.

Stenochlaena palustris
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Blechnum filiforme

Най-дългите
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Lygodium palmatum

Lygodium palmatum
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Lygodium flexuosum

Lygodium japonicum

Най-малките
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III.5. Най-красивата

Athyrium niponicum - pictum

Athyrium niponicum-'Burgundy Lace'
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Athyrium niponicum - 'Samurai Sword'

Тази титла могат да си оспорват много видове папрати. Поради липсата на цветове, те разчитат
единствено на формата и пищността на зелените си листа. Безспорно сред тях са тези от род Davallia
- любими на японците. Срещат се в тропическите и субтропически гори на Стария свят. Голяма част от
тях са листопадни. Галено ги наричат „заешки лапички“ заради коренищата, които са гъстообрасли с
власинки подобни на козина. Видът им е много декоративен като при различните видове дължината и
цветът на власинките варират. Коренищата се прикрепват плътно към дървесната кора с придатъчни
корени, силно се разклоняват, а краищата им висят във въздуха. Но основното им предназначение
съвсем не е естетическа наслада за човека, а ограничаване на изпарението и улавяне на въздушната
влага. Коренищата са разклонени, месести, и съдържат в тъканите си много вода. Благодарение на
това растенията успяват да преживеят дълги периоди на суша, като тогава, те се лишават от част или
дори от всичките си листа, но оцеляват използвайки натрупаните в коренищата хранителни вещества.
Самите листа са многократно перести, нежни и красиви.

Друга много красива папрат е Athyrium niponicum. Освен формата на листата, голяма декоративност
има и цвета им. Селектирани са многобройни културни сортове. При тях цветовете както на жилките,
така и на листата се преливат между светло и тъмнозелено, виненочервено, виолетово, сребристо.

Най-красивите
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Blechnum brasiliense 'Volcano'

Adiantum hispidulum

Arachnioides simpiicior

Athyrium niponicum не е единственият вид папрат, който краси градините с багри различни

от типичното зелено. Но също така не е изненада, че новите цветове на листата са в една
и съща гама - червено, розово, лилаво, кафяво. Това се дължи на антоцианините, които
естествено се синтезират в младите листа на редица видове, особено от род Blechnum.

Dryopteris koidzumania

Woodwardia unigemmata
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Onoclea sensibilis

Nephrolepis exaltata 'Tiger'

Най-красивите

Едни от най-интересните папрати, които се използват като украсни растения са епифитите от
род Platycerium, Плоскороги. Названието им отразява причудлвата форма на листата - длановидна
петура, вилужно разделена на по-тесни или широки дялове и остриета. В млада възраст листата са
изправени, а после провисват от клоните или стъблата на големите тропически дървета. Хората са им
дали такива имена като „еленови рога“, „слонско ухо“ или „зелев лист“. Късите удебелени коренищта
се прикрепват към опората с помощта на придатъчни корени и са гъсто покрити с власинки и люспи,
едноклетъчни, многоклетъчни или жлезисти. Във връзка с епифитния начин на живот този род папрати
са развили характерна особеност в устройството на листата. Трудностите при набавяне на вода и
минерални вещества са наложили метаморфоза на част от листата (хетеролистност). Наред със
зелените листа се развиват стерилни такива, които са изгубили фотосинтезиращата си функция, но
са добили нова. Те са плътно прилепнали с долния си край към кората, а горният им край е изправен,
като оформят своеобразна кошничка или джоб. В него се събират дъждовна вода, прах, паднали листа и кора, мъхове, водорасли. Понякога там се заселват мравки, които допълнително нанасят почвени
частици и остатъци от насекоми. Гниещата маса осигурява количество хумус, което е достатъчно на
корените на папратта да изхранват растението. Влажноста във вътрешността на тази кошничка винаги
е висока и дори при засушаване корените не остават на сухо. Големите екземпляри в природата събират дори до 100кг хумус. Стерилните листа не са дълготрайни, но в основата на всяко се намират
множество пъпки, от които при нужда бързо се развиват серия нови листа. Те са кожести, гъсто обрасли с белезникави или червеникави власинки, особено по долната повърхност. Зелените листа се
развиват едва след като вече са се появили първите стерилни такива.
Тези папрати, макар и нетипични на вид, са изключително популярни и влизат в колекцията на всяка ботаническа градина.
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Platycerum veitchii

Най-красивите
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Platycerium elephantotis

Най-красивите
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Platycerium bifurcatum

Platycerium elephantotis
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Platycerium wallichii

Най-красивите
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Platycerium coronarium, Chantaburi, Thailand
Platycerium bifurcatum, Cape Tribulation, Queensland, Australia

Най-красивите
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Platycerium holttumii, Kaeng Krachan, Thailand

Leptopteris superba от влажните и прохладни гори на Нова Зеландия и Австралия често е определя-
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Leptopteris superba

на като една от най-красивите папрати. Рядко може да се наблюдава в природата, а още по-рядко
в оранжерия, защото изисква много висока влажност, специален температурен режим и осветление. Отдалеч тя не привлича погледа, но отблизо е изключително впечатляваща. Листата са тройно-,
четворноперести като отделните делчета са съвсем тънки (един-два слоя клетки) и поради това са
полупрозрачни. Освен това не са разположени в една равнина, а са перпендикулярни едно на друго и създават специфичен ефект на пухкавост или обемност. Неслучайно я наричат перата на Уелския принц (това е хералдически символ, който се състои от три щраусови пера забодени в корона).
Другото ѝ наименование е ‚креп‘ папрат и го дължи на особената текстура на листа, която със своята тримерност наподобява плата креп, който също има обемна, нагъната повърхност.
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Leptopteris superba (маор. heruheru)

Най-красивите

Actiniopteris radiata

Actiniopteris е най-сухоустойчивия род папрати. В него са обединени 5 диворастящи вида от
сухите тропически райони на Африка и Азия. Тези
малки, 5-20см, растения обитават откритите каменисти склонове, нерядко в компанията на сукуленти и бодливи храсти. На пръв поглед приличат на
миниатюрни палмички, но сходството е само външно. Те са истински ксерофити - живеят в условия
на силна слънчева радиация и постоянен дефицит на влага, без да губят своята жизненост. Actiniopteris radiata е типичен представител на рода. Листата са събрани в гъсто снопче излизащо от късото
коренище. Те имат дълги, тънки, много твърди дръжки, покрити изцяло с люспи. Твърдостта на дръжките
се дължи на наличието на механична тъкан. Дебелите люспи пречат на прекомерното изпарение на
вода. Петурата е полукръгла, дълбоко насечена на 4-5 тесни, дълги и твърди сегмента. Те допълнително се делят вилужно на по-тесни делчета, които на края на листа са около 2мм. Този строеж силно
намалява фотосинтезиращата площ на листа, а по този начин и изпарението на вода през устицата.
Клетките на епидермиса са удебелени и също спомагат за редуциране на изпарението на вода.

Обикновено сме свикнали да свързваме папратите с тропиците или с влажните сенки в горите
и местата около тях. Но в хода на еволюцията те са въвлечени в изострената борба за жизнено пространство, която трудно може да се спечели. Постоянният стремеж към разширяване на местообитанието буквално е принудил една група папрати да търсят ново място под слънцето. Те са се заселили в
засушливите райони на Южна Америка, Мексико, Евразия и Австралия, избирайки места с редуващи
се сух и влажен сезон. Те са се научили да виреят на гола почва във вечнозелени гори, където освен
мъхове почти нищо не расте, или в равнините, сред сухите храсталаци, на откритите места и дори по
изложените на слънцето скали. Те доста се отличават от типичните форми на папратите. Представителите на родовете Cheilanthes и Pellaea често са наричани папрати на горещите камъни.
Cheilanthes притежават листа, чиято долна повърхност е изцяло покрита с люспи и власинки.
При различните видове те са с различна форма и цвят, но функцията им е една и съща - да ограничат
изпарението. Някои видове е характерен и непрекъснат златист или сребрист восъчен налеп, който се
отделя от специални жлезисти власинки. Друго характерно приспособление е задържането на разпръскването на спори при неблагоприятни условия. Петурите се свиват, завивайки се надолу като тръбички, за да скрият спорангиите, които са по долната повърност на листните дялове, докато не настъпи
дъждовен период. Много видове хейлантес са способни да понесат многомесечни засушавания. В
тези периоди те стават съвсем невзрачни и незабележими, но при първия дъжд поемат вода в количество, няколко пъти превишаващо тяхната суха маса и „оживяват“ отново. Такава способност да понасят засушавания се среща при спорофитите на папратите макар и рядко, но още по-удивителна
е приспособимостта на гаметофитите на хейлантесите. Техният гаметофит е способен да съхрани
практически неограничена жизнеспособност по време на засушаване и при първия случаен дъжд да
даде живот на нови спорофити. Гаметофитът на хейлантеса представлява тънка (1 – 3 клетки в дебелина) сърцевидна пластинка с власинки. Той няма специални приспособления против загуба на вода
и при засушаване загубва практически всичката вода. Дори при продължително засушаване голяма
част от тялото на гаметофита може да се окаже мъртва. Но някъде по края или в центъра на пластинката се съхранява група зелени клетки, които се делят бързо при овлажняване и образуват израстъци,
подобни по строеж на първичния гаметофит. След процеса на оплождане от клетките жива тъкан се
развиват спорофити. Този процес е важен не само за преживяването на растенията при засушаване,
но и за размножаването. Един гаметофит при овлажняване дава до 10 израстъка, всеки от които става
самостоятелно растение.
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Cheilanthes covillei

Най-сухоустойчивите

арх. К. Лаковски

389

20 January 2021/ 18:41:18

Cheilanthes hypoleuca

Cheilanthes parryii

cheilanthes gracillima

За много видове хейлантоидни папрати е характерно апомиксисно (безполово) размножаване. Техните спорофити често израстват от соматични клетки на гаметофита, без процес на оплождане (при тях липсва хаплоидната фаза). В спорангиите на такива апогамно развиващи се спорофити
броят на спорите обикновено е двойно по-малък и вместо 64 е 32. Апомиксисното размножаване,
свойствено на тези ксерофитни папрати, се разглежда от някои птеридолози като още едно приспособление за ксерофитен начин на живот. С прехода към апомиксис тези папрати стават независими
от наличието на свободна вода, необходима за осъществяване на оплождането на другите папрати.

Най-сухоустойчивите
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Pellaea andromedifolia

Notholaena nivea, Chilie

Cheilanthes gracillima

Cheilanthes pruinata, Chilie

Cheilanthes pruinata, Chilie

Argyrochosma limitanea
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Сходни приспособления за сухи периоди, с тези на хейлантесите, имат представителите на рода
Pellaea. Родът включва около 80 вида, живеещи в планинските области и на двете полукълба. Най-много видове пелеи се срещат в Южна Америка и Южна Африка. На юг пелеите достигат Чили и Нова
Зеландия, на север – Канада.
При опити гаметофити на пелеи са оживели и запазили способността си да растат и да се размножават след 18,5 месеца засушаване, а 5 % от участващите в експеримента гаметофити са съхранили напълно или частично жизнеспособност след 5 години, съхранявани в тъмен, добре вентилиран
шкаф. Спори от видове пелеи, взети от хербарийни образци, събрани от 2 до 5 години преди това, са
прорастнали до 10 дни. Кожестите тъмни листа на пелеите понякога съвсем не приличат на листа на
папрати. Те са перести или многократно перести, отгоре обикновено гладки, отдолу – с жълтеникав
или белезникав налеп. Техните сегменти често са на дръжки. Само ивиците от спорангии по долната
страна, прикрити в младо състояние от завитите краища на листата, издава тяхната принадлежност
към папратите. Както и другите хелантоидни, пелеите растат по сухи места. Коренищата им, покрити
с двуцветни люспи, проникват дълбоко в скалните пукнатини. Понякога пелеите се срещат край застинали вулкани в руслото на застинали лаврови потоци, в пукнатини и ямки, където се е струпала малко
почва. Случва се да растат и на стени на стари къщи и дори на стволове на дървета.

Coffee Fern-Pellaea andromedifolia
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Pellaea cordifolia

Pellaea mucronata

Pellaea brachyptera
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Pellaea brachyptera

Най-сухоустойчивите

Pleopeltis polypodioides (resurrection fern) е
дребна епифитна папрат от субтропична Америка и Африка. На пръв поглед у нея няма нищо
особено - отдалече листата приличат на тези на
сладката папрат. Интересното при нея не са
нито размерите, нито формата. Съживяващата
се папрат е получила името си, защото може
да преживее дълги периоди на суша като завива листата си и изглежда суха, сиво-кафява и
мъртва. Обаче е достатъчно дори и минимално
количество вода, за да може растението да се
разтвори отново сякаш възкръсва и да възстанови зеления си цвятp, при това само в рамките
на 24 часа. Изчислено е, че тази папрат може
да преживее до 100 години без вода и после
когато бъде поставена във влажна среда да се
съживи. Когато листата „изсъхват“ те се свиват
като долната повърхност се завива нагоре. По
този начин листата могат да се рехидратират
максимално бързо когато завали отново, като
голяма част от водата се абсорбира именно
от долната повърхност. Експерименти показват, че листата могат да загубят почти всичката
несвързана химически вода - до 97% - и да останат живи, въпреки че обикновено загубите са
около 76%. За сравнение, повечето други растения умират при загуба само в рамките на
8-12%. А тази папрат може да изпари буквално
всичката вода от листните клетки и да оцелее.

При засушаване дяловете се свиват и
обръщат с долната си част нагоре. Тогава намаляването на изпарението вече е
излишно, но люспите все пак са много
полезни за папратта. Листата на всички
растения са покрити с тънък водонепроницаем слой, който спира водата да напусне листа, но същевременно този слой
спира и водата от околната среда да навлиза навътре. Оказва се, че люспите са
мястото, което осигурява място, през което водата да навлезе в листа. Състоят се
от плоска дисковидна част от множество
мъртви клетки и стълбче (или дръжка) от
4-8 подредени една върху друга дребни
живи клетки. При попадане на вода върху
листа тя по капилярен път навлиза в мъртвите клетки, от там в стълбчето, което бързо я провежда към мезофилната тъкан в
средата на листа. При експерименти водата преминава този път и рехидратира
напълнно дехидратирания лист само в
рамките на 15 минути.

арх. К. Лаковски

393

Pleopeltis polypodioides
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При стрес свързан с промяна на влажността на средата растението синтезира дехидрини (DHN протеини), които позволяват на
клетъчните стени да се свият по начин, по който
после клетките да могат да възстановят първоначалната си форма и размери. За първи път
синтезът на дехидрини е отбелязан през 1989г.
Но едва през 2005г е доказана връзката между
дехидрините и осмозата при засушаване.
Обикновено първосигнално смятаме
люспите и власинките по долната повърхност на
листа за средство за намаляване изпарението
на вода. В случая те играят и друга важна роля.

люспа по долната страна на листа

Най-сухоустойчивите

Под действие на слънчевата светлина в растенията се извършва химично разграждане на
водата (фотолиза):
Страничен продукт от гледна точка на реакцията е молекула кислород, който се отделя от растенията в околната среда. Част от отделения кислород се използва в процеса на
дишане от самото растение. Дишането на
растенията е независимо от присъствието на
светлина и най-лесно се наблюдава през тъмните периоди на денонощието, когато няма
продукция, а само консумация на кислород.
Възможността на растението да управлява тези
процеси до голяма степен определя поносимостта към високи температури на средата.
В хода на тъмнинната фаза на фотосинтезата най-общо енергията, съхранена в предходната (светлинна) фаза, се използва за биосинтеза на въглехидрати. Необходима е предварителна фиксация на въглероден диоксид, който
се използва като източник на въглеродни атоми.
Химичната реакция на фиксация на въглероден
диоксид се катализира от ензима рибулозо-1,5бисфосфат карбоксилаза/оксигеназа (съкратено РуБисКО, RuBisCO). В зависимост от условията ензима катализира добавяне или на CO2
или на O2 към молекулата на рибулозо-1,5-бисфосфат. Фиксирането на CO2 е първата стъпка
към цикъла на Кребс и синтеза на въглехидрати.
Фиксирането на O2 (наречено фотодишане) не
само стопира производството на захари, но и
изразходва запасите от въглерод в растението,
тъй като в резултат на дишането се отделя CO2.
Оксигеназните и карбоксилазни реакции на
RuBisCO се конкурират помежду си: само една
молекула CO2 или O2 могат да заемат място в
RuBisCO в даден момент. По този начин свързването на един субстрат блокира свързването на
друг. Колко често всеки субстрат „печели“ състезанието до голяма степен зависи от два фактора: температура, и съотношението на CO2 към
O2 в листото. При умерени температури, афинитетът на RuBisCO към CO2 е около 80 пъти повисок от афинитета му към O2. При високи температури обаче RuBisCO става по-неспособна
да направи разлика между CO2 и O2 и „сграбчва“ кислород по-често, увеличавайки честотата
на оксигеназната реакция. При умерени температури устицата на повечето растения остават
отворени и съотношението CO2 към O2 в листото е относително високо. CO2 може да навлиза
свободно от околния въздух, а О2 може да излиза
свободно. При 25 °C RuBisCO катализира с около
4 пъти по-висок приоритет карбоксилазата спрямо оксигеназата. С повишаването на температурата повечето растения затварят устицата си,
за да понижат загубата на вода чрез изпаряване.

Когато устицата са затворени, никакъв CO2
не навлиза в листото, и никакъв O2 не излиза. По
този начин, концентрацията на CO2 се понижава (тъй като се изразходва в цикъла на Калвин)
и концентрацията на O2 се повишава. Високите
относителни нива на O2 повишават оксигеназната дейност на RuBisCO, водейки до увеличаване на фотодишането и спад в производството
на захар. Високите температури също намаляват способността на CO2 да се разтваря в цитозола на клетките (докато O2 е по-малко засегнат), което прави съотношението дори по-лошо.
Нетният резултат от фотодишането е -3 молекули CO2 за 6 фиксирани молекули O2, докато
при нормалния цикъл на Кребс се фиксират
6 молекули CO2. Растенията използващи този
стандартен вариант на фиксация на въглероден
диоксид се означават понякога като растения с
C3-фиксация. Около 90% от растенията са такиваа.
C4 растенията разполагат с набор от уникални характеристики, включително листни структури и метаболитни пътища, които да им помогнат
да избегнат фотодишането. Въпреки че те не са
толкова често срещани, както C3 растителните
видове, C4 растенията също са навсякъде около нас. Царевица, захарна тръстика, и някои видове плевели (щир) са само няколко примера
за хилядите видове от C4 групата. C4 растенията се различават от C3 растенията по това, че
при тях физически са отделени първоначална
фиксация на въглерода и цикълът на Калвин (извършват се всяка в определен вид клетки). Първо,
въглеродният диоксид е фиксиран в мезофилни клетки от ФЕП карбоксилазата (не- RuBisCO
ензим), образувайки 4-въглеродно съединение
добавяйки CO2 към фосфенол пирувата- ФЕП.
След леки модификации 4-въглеродното съединение преминава в паренхимни клетки групирани около проводящите жилки, където то
освобождава CO2 и се връща обратно в мезофилната клетка като ФЕП готов отново да присъедини CO2 Тези паренхимни клетки съдържат
RuBisCO, която фиксира освободения CO2 и в тях
протича цикълът на Калвин. ФЕП карбоксилазата
има висок афинитет към CO2 и не се свързва
с кислорода. Това означава, че тя може ефективно да фиксира въглерода и когато устицата
са частично или напълно затворени. Второ, разделянето на процесите гарантира, че RuBisCO
винаги е изложена на висока концентрация на
CO2. Тъй като мезофилните клетки постоянно
изпомпват CO2 в съседни паренхимни клетки,
във вторите винаги има висока концентрация на
CO2, което свежда до минимум фотодишането.
Тази по-сложна пътека дава C4 растенията конкурентно предимство в гореща среда със силна слънчева радиация.

C4 пътеката не е единствената адаптация,
която помага на растенията да се справят с
прекалено много слънце и твърде малко вода.
Някои растения, като кактусите и сукулентните
растения, виреят в пустини и други изключително
горещи и сухи места. Техният успех в тези тежки
условия се дължи отчасти на метаболитна адаптация, наречена crassulacean acid metabolism
(CAM). Пътеката е кръстена на сем.Дебелецови
(Crassulaceae), при които тя е открита за първи
път. CAM растенията включват не само кактуси
и други сукуленти, но също така и ананаси, агави, някои видове орхидеи. Isoetes, Microsorium,
Platycerium, Polypodium, Pyrrosia, Drymoglossum,
Microgramma и Vittaria са родовете папрати, в
които са доказани видове, които използват CAM
фотосинтеза.
За разлика от C3 и C4 растенията, CAM растенията отварят своите устици през нощта и ги
затварят през деня. По този начин, растенията
могат да сведат до минимум количеството вода,
изгубено чрез изпарение на влага през листата.
Ако устицата са затворени през деня, CO2 може
да навлезе в листата само през нощта и по някакъв начин трябва да се съхранява до следващия
ден когато светлината ще позволи протичане на
фотосинтезата. Съхранението е необходимо,
защото цикълът на Калвин се нуждае от АТФ и
НАДФН от светлинно-зависимите реакции, за
да се изпълни. Когато CO2 навлезе през устицата в листата нощно време, той се фиксира
от ФЕП карбоксилазата (същата стъпка, която
се използва за първоначалната фиксация в C4
растенията). След това органичната киселина с
молекулата CO2, се съхранява в органел, подобен на торбичка, наречен вакуола, до следващия ден. При дневна светлина органичните киселини се транспортират извън вакуолата и се
разграждат, за да освободят CO2, който навлиза
в цикъла на Калвин.

С отварянето на устицата само
през нощта, CAM растенията съхраняват вода и се въздържат от фотодишане: по-малко вода се изпарява при хладната температура през
нощта, а контролираното освобождаване на CO2 през деня позволява
на растението да поддържа висока
концентрация CO2 около RuBisCO,
насърчавайки карбоксилазната и
ограничавайки оксигеназната дейност, въпреки прекратения достъп
на CO2 от атмосферата.
Заради допълнителния енергиен
разход за съхранение и повторно отделяне на CO2, CAM пътеката не винаги прави растенията по-конкурентоспособни, а по-скоро предоставя
предимство само при определени
условия на околната среда. CAM растенията
обикновено са доминиращи в много горещи
и сухи райони, като пустините. Повечето от тях
са епифити или ксерофити. Досега CAM фотосинтеза е открита при около 16 000 растителн
вида (мъхове, папрати и семенни растения),
което представлява към 7% от флората.
Съвсем в разрез на приетото схващане, че
CAM растенията са резултат от еволюционната адаптаия към живот в сухи и горещи райони
през 1981г Jon E. Keeley публикува изследване
за наличието на подобен механизъм при водно
растение, при това папратовидно. Това е Isoetes
howellii. Постепенно в следващите години CAM
фотосинтеза е открита при всички водни представители на род Isoetes. Причината за наличие
на CAM фотосинтеза се обяснява при част от
видовете с денонощното колебание в съдържанието на CO2 в плитките непостоянни водоеми
и локви, а при други - с дефицита на CO2 в езерната вода. Всички останали известни растения с CAM фотосинтеза са сухоземни. Папратовидните Isoetes са възникнали и еволюирали
в плитки сезонни водоеми през Мезозойската ера. Това се случва през Триас. Семенните
растения се развиват около 100млн години покъсно в началото на Третичния период. Не случайно Jon E. Keeley изказва хипотезата, че първите CAM растения са именно папратите от род
Isoetes. През Мезозойската ера климатичните
условия не са предполагали предимство за сухоземните CAM растения, но няма причина да
смятаме, че колебанията в съдържанието на
CO2 във водоемите са били различни от днешните. Макар и провокирано от различни условия
на околната среда, може да се каже, че и сухоземните и водните CAM растения са развили едни и същи биохимични пътеки за постигане на една и съща цел - осигуряване на CO2.

Фотосинтеза и дишане при папратите

20 January 2021/ 18:41:18

III.7. Фотосинтеза и дишане при папратите

арх. К. Лаковски

394

Когато се заговори за вредата от папратите първото нещо, което ни идва на ум
е орловата папрат. Тя е разгледана подробно във видовата статия. Но освен нея са докладвани 60 вида папрати, които трябва да
бъдат следени, с оглед на опасната им инвазивна природа.
Тъй като папратовите рядко растат в
обработваеми земи и не засягат пряко добивите в селското стопанство, те почти никога не попадат в полезрението на общественото внимание като опасни плевели. Инвазивните видове папратови много по-често
се разпространяват в природни местообитания, ливади и пасища, където конкурират
местните видове и причиняват намаляване
или изчезване на популациите на растения
с консервационна стойност или увреждат
хабитатите на животинските видове. Но тези
непреки загуби трудно могат да бъдат оценени с паричен еквивалент, което оставя папратите извън общественото внимание до
момента, в който нещата станат очевидни,
но вече са извън контрол. В докладите на научните конференции присъстват рядко, и то
основно три: Азола, Салвиния и орлова папрат. С особена сила това важи за Европа,
където папратите заемат малък дял от флората и рядко са доминантен вид в хабитатите. Разходите за борба с тях в Европа се
оценяват на сума по-малка от тази за само
един от американските щати - Флорида. Поособен е случаят с Англия, където в последните години пасищното отглеждане на овце
става не толкова рентабилно и много пасища се изоставят като бързо биват обхванати от орловата папрат. Заради климата
Pteridium aquilinum намира там прекрасни
условия за развитие и се разпространява на
огромни площи, които трудно могат отново
да се превърнат в пълноценни пасища. Площите с орлова папрат на острова по изчисления биха могли да изхранват 2 милиона
овце или 250 000 глави едър рогат добитък.
Но единствената пряка загуба от орловата
папрат всъщност е за ловната индустрия. В
Англия се намират около 75% от тревните съобщества с калуна (1,5 милиона хектара).
Те са основно местообитание за яребиците. Вече 15% от тези територии са завзети от
Pteridium aquilinum, което прави около 110 000

двойки яребици по-малко. Това по-груби изчисления води до пропуснати ползи за ловната индустрия от 31,5млн долара годишно.
Освен това в тази папрат се въдят кърлежи,
които са преносители на множество болести по човека и домашните животни.
До преди години, преди да започне
борба с орловата папрат, на Азорските острови, годишната вреда от нея се е изчислявала на милиони долари. На о-в Сан Мигел
над 15% от кравите, които влизали в кланицата били спирани от пазара поради наличието на тумори в следствие често храненене
с P. aquilinum в периферията на пасищата.
Много подобна на орловата папрат
по адаптивни способности и екологична
роля е Histiopteris incisa. Този вид папрат е
широкоразпространена в тропиците на
Южното полукълбо, Тайван, Нова Зеландия
и др. На о-в Тасмания и в Нова Зеландия тя
често е доминираща в папратовите гори, по
горските поляни и покрайнини. С пълзящите
си коренища тя бързо завзема увредени терени - сечища, ветровали както и замърсени със сяра и мед площи (Wei et al., 1997).
Както орловата папрат така и H. incisa се
адаптира към листопадните хабитати в умерените ширини. Тя е колонизирала редица
острови около Нова Зеландия със по хладен
и ветровит климат. В Австралия е включена
в списъка на плевелите поради факта, че
представлява потенциална заплаха за редица видове с консервационна стойност.
Подобен модел на инвазия се наблюдава и при Nephrolepis brownii. Видът е внесен
в Пуерто Рико около 1940г и за 50 години се
е превърнал в една от най-многобройните
папрати на острова (Proctor, 1989).

Histiopteris incisa

По същия начин стоят нещата и на о-в
Хаваи, но там още не е оценено реалното
състояние на популацията, защото видът е
много подобен на някои местни представители на Nephrolepis. Phymatosorus grossus
е друг чуждоземен вид внесен на Хаваите,
който в момента е един от най-често срещаните в урбанизираните територии на
островите (Palmer, 2003). Инвазивните Blechnum appendiculatum и Cyclosorus parasitica изместват Diellia mannii от традиционните ѝ
местообитания на остров Kauai (Aguraiuja
and Wood, 2003). Deparia petersenii (syn. Athyrium japonicum), ядлива папрат, документирана като внесена на Хаваите през 1928г
до 50-те години се срещала само по склоновете на един от вулканите. Но после бързо се разпространява по всички острови и
се превръща в заплаха за рядкото семено
растение Cyrtandra cyaneoides. D. petersenii е
интродуцирана също и в Бразилия, САЩ,
Азорските острови и о-в Реюнион, като на
последния измества местните папратовви
видове от род Cyclosorus. Особено внимание заслужава и дървовидната Cyathea cooperi от Австралия, която през 50-те от частните
градини се е прехвърлила сред природата
на Хаваите. Макар международната търговият с дървовидни папрати да е забранена
от CITES, и да не се внасят нови екземпляри,
подивялата популация на Хаваите непрекъснато се увеличава, защото папратта се развива и размножава много добре при мекия
и топъл климат на островите и расте побързо и дава повече листа от ендемитните
дървовидни папрати от род Cibotium. Това ѝ
позволява бързо да заеме господстващо положение във влажните гори. Аналогично се
развиват нещата на Азорските острови, където C. cooperi вече се среща в диво състояние на 7 от деветте острова. Angiopteris evecta
е пренесена от Таити на о-в. Ямайка през
1793г и се е превърнал в агресивен нашественик. На Хаваите тоззи вид се появява 1928г
и бързо намира нова родина там. Размножава се успешно както чрез спори, така и
вегетативно. За разлика от болшинството
инвазивни папрати, които завземат предимно открити пространства и увредени терени
(сечища, пътища, канавки, пасища и т.н.) A.
evecta се настанява във влажните тропически
гори. Стига се до парадокса, че по родните си места Австралия и Индия, видът е със
застрашена популация, а на други места

е инвазивен и се превръща в заплаха със
стремително увеличаваща се численост.
Една от потенциалните заплахи от инвазивните видове папрати е хибридизацията
с близкородствени местни видове. Например на Хавайте, където Cyclosorus dentatus
хибридизира с ендемитния C. cyatheoides.
Аналогично Lindsaea ensifolia хибридизира с
местния Sphenomeris chinensis. Още не е ясно
до каква степен това ще се отрази на местната флора.
Интересен е случаят с два вида папрати в Нова Зеландия. Тук се случва обратното на обичайното: внесените специално
за затревяване растителни видове страдат
от агресивното разпространение на местни видове. Тревистата Paesia scaberula и дървовидната Dicksonia squarrosa се размножават вегетативно много бързо и често са определяни като най-опасните местни плевели в ливадите (Silvester, 1964).
Освен споменатите по-горе две дървовидни папрати - Cyathea cooperi и Dicksonia
squarrosa, през 2011г е докладвано за трети
такъв вид, който малко неочаквано се проявява като нашественик на най-големия от
Азорските остриви - Сан Мигел. Там през
XIXв като декоративно градинско растение
е внесена дървовидната Dicksonia antarctica.
До момента единични случаи на подивели
екземпляри от вида са докладвани само от
Ирландия и о-в Мадейра, Португалия. Но на
Сан Мигел голямото количество на валежите
и мекият океански климат са изключително
благоприятни за тази папрат и при проучване са открити голямо количество (над 440
бр.) млади растения (със стъбло <1m) сред
дивата природа. Тези подивели папрати са
намерили своя ниша във влажните лаврови гори по планинските склонове на около
500м н.в.. Районът е недостъпен и е защитено местообитание на много редки и ендемични видове. Появата на нов вид заплашва
биологичното равновесие и налага внимателно проследяване на случая.
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Местен вид, който може да се окаже локално инвазивен при определени условия е
полският хвощ Equisetum arvense. Това слънцелюбиво растение създава проблеми като плевел
по пасища, овощни градини, канавки покрай пътища, по железопътните насипи, в лошо дренирани обработваеми площи. С грудки съдържащи запасни хранителни вещества и ризоми
с дълбочина до 1,5м това растение е много трудно за контролиране. А здравите стъбла съдържащи силиций, му позволяват да пробива през твърди почви, дори асфалт (Young, 1990).
Интересен начин на нарастване имат т.н. катерливи папрати от родовете - Dicranopteris,
Gleichenella, Gleichenia и Sticherus. Те се различават съществено от индетерминантните увивни и катерливи папрати от род Lygodium, като са открили собствен начин да достигат до повече светлина. Връхната част на растението расте право нагоре докато пробие над околната
растителност, после избиват листа като странични разклонения, които служат за опора на
растението, чиято връхна част отново
започва да си пробива път нагоре. Така
се образуват високи до 4 метра плътни гъсталаци, които задушават растителността под тях (Palmer, 2003; Moran,
2004). Вредата от тях е очевидна в територии увредени от човешката дейност
- сечища, пожарища, покрай пътища.
Те трудно се пренасят и отглеждат като
декоративни растения и това ограничава пренасянето им на нови места и
съответно щетите са само в зоните на
естественото им разпространение -
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Малайзия, Шри Ланка, Япония, Хаваите, Пуерто Рико
и др. Те не са достатъчно
добре изучени и не бива
да се отрича, че имат и
полезни функции. Бързото
им разпространение след
пожари и сеч предпазва
стръмните терени в тропиците от ерозия. Пак поради способността им да колонизират оголени площи,
те предпазват местната
природа от навлизането
на агресивни инвазивни
видове. На места като Хаваите, гъстите им съобщества осигуряват защита
на гнездящи редки видове птици (Day et al., 2003).

Uluhe
Dicranopteris linearis

Най-опасните

Salvinia molesta,Caddo lake, 2014

Създава непроницаема покривка от наслоени едно върху друго растения, която
може да достигне дебелина един метър.
Водата под нея е с по-висока температура,
по-висока киселинност и съдържание на
CO2 (Thomas and Room, 1986). Поради бързите темпове на растеж, изпреварващи тези
на разграждане на мъртвата листна маса,
хранителните вещества във водата намаляват бързо (Sharma and Goel, 1986; Storrs and
Julien, 1996). Върху листата се създава идеална среда за размножаване на комари преносители на малария, енцефалит и треска
денга. Годишните загуби от разпространението на S. molesta през 1987г са изчислени
на стотици милиони долари без в сметката
да влиза въздействието върху местната дива
флора и фауна. През 1995г изчисленията
показват, че успешният биологичен контрол
върху папратта е спестил 150 млн. долара.
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Има едно друго растение, което се
превръща в сериозен проблем. Salvinia molesta или гигантската салвиния произхожда
от водоемите на Бразилия. Пренесена случайно, през 1995г е открита за първи път в
САЩ, във водоеми в Южна Каролина, 1998г
- в Тексас и за около 5 години се появява в
почти всички южни щати. Инвазивен плевел, който при благоприятни условия удвоява масата си за десетина дни, тази папрат
образува плътна покривка по повърхността
на бавнотечащи водоеми и влошава качеството на водата, спира достъпа на слънчева
светлина, пречи на движението на лодки и
т.н. Особено лошо е положението в езерото
Кадо. Това е голямо езеро със застояла вода
на границата между Тексас и Луизиана,
което е приютило уникална гора от гигантски кипариси. В последните години салвинията се разпространява неконтролируемо
и вече покрива над 6000 акра вода. Тя се е
превърнала в изключителна заплаха за природна среда и туризма.
През 2014г завършва мащабна няколкогодишна програма за борба с гигантската салвиния, която включва механични,
химически и биологични методи. Успехът
едва след внасянето на специфичен вид
хоботник - Cyrtobagous salviniae, който уврежда растенията методично. Сега той се развъжда в изградени за целта оранжерии с
басейни със салвиния и се освобождава
в езерото на засегнатите места.
Развитието на нещата в езерото Кадо
има своята дълга предистория. Salvinia molesta е един от най-опасните инвазивни видове водни папрати. Произхожда от Южна
Америка, родината на S. molesta е югоизточна Бразилия. Естествените ѝ хабитати заемат ограничена територия от около
20,000 km2 по крайбрежието на 200км навътре в сушата. Инвазията по света започва с о-в Шри Ланка. През втората половина на XXв се разпространява стремоглаво
в тропическите и екваториални области на
всички континенти. Покрива сладководните басейни с бавнотечаща вода с дебела
растителна покривка, която освен че пречи
на корабоплаването, влошава качеството на водата и спира достъпа на кислород
и светлина като обрича на гибел водните
обитатели. Засяга напоителните канали,
водните пътища, електроцентралите, рибарниците, вододайните зони, оризищата.
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Оптималната температура на водата за
растеж на папратта е 30°С, като растението
нараства и се размножава в температурния диапазон от 10-40°С, при температура
под -3°С загива за 2 часа. Водата под листата през лятото остава по-студена от въздуха,
а през зимата - по-топла и така защитава

растението от прегряване и преохлаждане
(дори листата да загинат, подводната част
оцелява). Свежата листна маса при идеални условия може да достигне 400т/ха. Листата се удвояват при оптимални условия за
2-5дни, а в природата за 5-30 дни.

Най-опасните
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преди и след прилагане на биоконтрол, Moondarra lake, Australia

20 January 2021/ 18:41:18

биологични методи за борба със Salvinia molesta

Най-опасните

Естествените врагове на S. molesta и съответните видове за комплекса от 4 водни папрати сходни на S. auriculata са описани (Forno
and Bourne (1984)), включително събраните
от Bennett (1975). Това са 25 вида фитофаги от S. Molesta и 49 вида насекоми от S. auriculata complex. Четири от тези насекоми са
използвани като биологичен контрол върху
S. molesta. Първите три - Cyrtobagous singularis,
Paulinia acuminata и Samea multiplicalis (идентифицирани при първите проучвания на
[Bennett, 1966]) се оказвант несполучливи
агенти. Четвъртият, Cyrtobagous salviniae, е открит при последваща работа (Sands, 1983) и
се оказал изключително успешен.
Тестовете първоначално протичат в
Австралия върху 46 вида от 6 семейства от
Pteridophyta (папрати), 11 семейства от
Едносемеделни и 16 семейства от Двусемеделни. Възрастните насекоми се хранят
само върху листата на Pistia stratiotes (водна
маруля) от сем. Змиярникови, но не могат
да се размножават. Слабо хранене има и
при листа на Ipomea batatas (сладък картоф),
но само когато са в допир до вода, което
е неестествено състояние. При липсата на
водна повърхност възрастните насекоми не
ядат листата на сладките картофи и загиват
за седмица.

В естествената си среда в Южна
Америка, Cyrtobagous salviniae се хранят изключително с листата на S. molesta и не нападат никое друго растение, дори обитаващите същия хабитат водна маруля, воден
хиацинт и азола. Нещо повече, насекомото
не напада други растения дори когато популацията на насекомото нарастне и няма
достатъчно папрат за изхранването ѝ. За
първи път пренесени от Бразилия Cyrtobagous
salviniae са освободени сред природата в
Австралия през 1980г. За няколко години те
установяват контрол върху популацията на
водната папрат и почерпеният опит е пренесен в други засегнати държави. Към момента биологичния контрол върху S. molesta е
приложен в 15 страни от Африка, Югоизточна Азия, Австралия и Океания. В 12 от тях са
на лице отлични резултати, а за останалите
още не е изготвен подробен доклад. Отначало учените смятали, че род Cyrtobagous
съдържа само един вид - C. singularis, който
бил открит по различните видове салвинии
в Южна Америка. Бръмбарчето се хранело
с листата им и резонно било избрано като
един от първите кандидати за борба с този
плевел. Но опитите през 70-те не довели до
очаквания резултат. Причините за това били
първо бавните темпове на размножаване
и малката гъстота на популацията, второ начинът на хранене, при който насекомите
гризели листата и пъпките само отвън, но не
засягали ризомите, които давали възможност на папратта да се възстанови.
Едва когато S. molesta бива идентифициран като отделен вид и изследват бръмбарчетата Cyrtobagous, които се хранят върху тях, учените забелязват редица разлики
в биологията на популациите Cyrtobagous и
отделят Cyrtobagous salviniae като самостоятелен вид. Морфологичните различия между възрастните насекоми описват Calder
and Sands (1985), а между ларвите - May
and Sands (1986). Различията в храненето на
двата вида са описани от Sands and Schotz
(1985), а другите различия в жизнения цикъл
- от Sands et al. (1986). При C. salviniae гъстотата на възрастните насекоми достига 300бр/
м2, а при ларвите 900бр/м2. Ларвите се
хранят дълбаейки канали в младите ризоми
на папратта и така нанасят сериозни и необратими щети на растението.

За разлика от тях ларвите на C. singularis се хранят само по повърхността на листата и пъпките, а гъстотата на бръмбарчетата е само около 50бр/м2. Тези малки нюанси в биологията на двата вида се оказват
изключително важни за успеха или неуспеха
в борбата с Salvinia molesta.
Водните папрати от род Azolla подобно на тези от род Salvinia също образуват плътна растителна покривка по повърхността на бавнотечащи водоеми. Те са подребни, но се размножават с още по-бързи
темпове и два от видовете при определени
условия също могат да се превърнат в нашественици - A. filiculoides и A. pinnata. В северен Иран, близо до границата с Таджикистан и Азербайджан, A. filiculoides се е разпространила бързо в края на XXв и към 2008г
покрива плътно с дебел до 20см пласт листа
около 4000ха от общо 20 000ха водни площи във влажните зони. Всичко започва през
1986г когато Министерството на Земеделието внася в провинция Гилан от Филипините
плаващата папрат за да изпита азот фиксиращите ѝ способности в оризовите полета.
През август 1990г са забелязани отделни екземпляри в каналите, а през ноември тези
канали вече са изцяло покрити с нея. На
следващата година голяма част от водните
басейни и канали в района са завзети от A.
filiculoides. В северните части на Нова Зеландия това плаващо растение почти напълно
е изместило местната Azolla rubra (Webb,
1988; Owen, 1997).
Често химическата борба е найефективна и бързорезултатна в унищожаването на плевелите. Особено когато биологическия контрол не се прилага към местните
плевели поради опасност от това да бъдат
засегнати други местни видове растения,
които са свързани по някакъв начин с плевела. Предимството на биоконтрола при инвазивни видове е, че този начин дава устойчиви резултати и действа бавно. В случаите на
светкавично развитие на голяма биомаса
особено при водните папрати това се оказва полезно, защото се предотвратява отлагането на голямо количество мъртви растения по бреговете и дъното на водоема, което
би влошило качеството на водата и застрашило местната екосистема.
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Размножава се вегетативно. Пренасянето от един до друг воден басейн почти изцяло се дължи на човека - умишлено чрез използвани за градински басейни или за аквариуми растения, или случайно чрез цистерни за вода, плавателни съдове и оборудване.
Химическата борба с инвазивните
папрати макар ефективна не винаги е приложима, било то поради недостъпност, високи разходи или др. Една от причините за
избягване на хербициди при масово нападнатите от Салвиния или Азола водоеми е, че
едновременното унищожаване на такова
огромно количество растения би влошило
значително качеството на водата и би създало много проблеми с отлагането на мъртвата биомаса по дъното и бреговете.
Първите проучвания за евентуални варианти за биологичен контрол на Salvinia се
провеждат в Тринидад, Гвиана и североизточна Бразилия от 1961 до 1963 (Bennett, 1966).
Те обаче се отнасят за вида S. auriculata, който всъщност не създава толкова неприятности като инвазивен вид. Едва през 1978г S.
molesta е идентифицирана и е определен
естествения ѝ ареал (Forno and Harley, 1979).
Това позволява новите изследвания да се
средоточат върху много по-малка територия, която е заета от конкретния вид.
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Много сериозно се оказва положението във Флорида и с друг вид папрат. Един от
най-агресивните плевели в щата е катерливата папрат от Стария свят Lygodium microphyllum, която за първи път е наблюдавана в
Северна Америка през 1965г. Тази папрат
има изключителна дължина, която надминава 30м, и може да се развива както хоризонтално по повърхността, така и вертикално катерейки се по другата растителност.
Стъблата всъщност са подземни, а лиановидната надземна част представлява силно издължения рахис на сложната петура.
Размножава се много бързо и е дълголетна,
така само са 2-3 години удвоява завладяната територия. Сега тя плътно покрива големи
зони с храстова и дървесна растителност,
като освен че конкурира местните видове за хранителни вещества и светлина, е и
причина за разпространение на горските
пожари. Дебелата покривка от сухи стъбла
и листа по дърветата е отличен материал за
горене. Преди огънят е спирал в периферията на кипарисовите гори и не е могъл да
влиза навътре. Сега заради наличието на
папратите огънят успява да се покатери нагоре по дърветата и да унищожи короните
им, които обикновено биха оцелели при хоризонтални пожари,

По увивните папрати огънят се прехвърля и през водните препятствия сред тресавищата. Подобни са пораженията и от Lygodium japonicum. Механична борба е трудно
приложима, заради труднодостъпните терени и лиановидния характер на папратта, която е преплетена с другата растителност. Пръскането с хербициди (glyphosate,
metsulfuron methyl, triclopyr, и imazapic) е
скъпо и трябва да бъде извършено неколкократно като същевременно засяга много
от другата растителност. Разходите за това
варират от $325 до $1250/ха. А докладите от
2004г, които сочат 1млн хектара заразени
площи, се считат дори за занижени (Volin et
al., 2004). Последните дест години се търсят
методи за биологина борба с този инвазивен вид. Предпоставките за успех са добри
поради липсата на близкородствени видове във Флорида и наличието на значителен
брой видове насекоми в естествените местообитания на папратта (Африка, Азия и
Австралия), които се хранят с листата на
Lygodium. Най-обещаващ резултат дават
проучванията на дребния молец Neomusotima conspurcatalis. При експедиция в района
на Хонг Конг Bob Pemberton открива, че гъсениците на молците от този род се хранят
с листатата на катерливата папрат.
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Neomusotima conspurcatalis

За биологична борба с папратите учените се спират и на група насекоми от района
на Югоизточна Азия наречени „stem borers“ или стъблопробивачи. Те снасят яйцата си в
стъблото на различни видове от род Lygodium, а новоизлюпените ларви започват отвътре да
дълбаят канали в стъблото на растението гостоприемник като го увреждат сериозно.
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Няколкогодишните опити на Лабораторията за инвазивни растителни видове в Лодърдейл, Флорида, част от ARS (Федералната служба за земеделски изследвания) и колегите им от същата служба в Австралия вещаят много добри перспективи и през 2008г
сред горите на Флорида на три опитни участъка са освободени гъсеници на молеца. За
кратко време те обезлистяват целите растения на Lygodium microphyllum без да засягат
местните папрати. Молците се дребни, но
се рамножават изключително бързо - всеки
месец ново поколение. Гъсениците преминават и на съседни участъци като изгледите
за успех са много големи. До 2014 молците почи са изчезнали от районите, в които
са освободени преди 6 години, но учените
пускат по около 4000 нови гъсеници във всеки от наблюдаваните участъци. Молците се
развиват добре и бързо унищожават листата на катерливата папрат. За засилване на
ефекта от биологичната борба с вредителя
изследванията продължават.
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Листата възпрепятстват плаването
по водите на реки и язовири. Третата опасност касае другите водни растения и животни. Промененият химичен състав на
водата уврежда местообитания на редки
видове (напр. Hydrocharis morsus-ranae). Бързото развитие на папратта и непретенциозността към солеността на водата води
до изместване на по-неконкурентноспособните видове (напр. Lemna minor - водна
леща) и най-песимистичните сценарии
сочат, че ако не се вземат спешни мерки,
само за десетина години азола може да се
превърне в единственото водно растение в
обширни части от басейна на река Тахо.
През 2000г за първи път Azolla filiculoides
е забелязана във водоеми в Националния
парк Доняна (Donana), Испания. За няколко
години папратта колонизира все повече водоеми в района – както сладководни, така
и полу-солени. Това привлича вниманието
на учените и обществеността и през 2015г
е изготвен Протокол за превенция, ранно
предизвестяване, премахване и контрол
на Azolla filiculoides. Той обаче не е приет.
По същото време се изпълнява съвместен
проект на област Естрамадура, Испания
и Португалското правителство за борба с
инвазивните видове в басейните на реките
Тахо и Гаудиана на Иберийския полуостров
2012-2018г.

Ежегодните наблюдения и анализи на
развитието на инвазията на азоала в района на Природния парк Тахо/Тежу и Националния парк Monfragüe както и множеството прецеденти в борбата с нея като този
от 2003г в биосферния резерват Terras do
Miño, област Галисия, когато само от участък с дължина около 2км от река Mino са извадени 30т зелена биомаса от азола, водят
до официален доклад през 2016г. Заключенията са, че не е възможно да се премахне
водната папрат без да се използват химически и механични средства, които неминуемо ще доведат до промяна и увреждане на
местообитания и видове в защитените теритирии. В резултата на това средствата по
проекта са пренасочени за други цели.

Мнението на много учени е, че основната причина за бума в развитие на популациите на азола е увеличеното замърсяване
на водоемите с органични вещества от урбанизираните територии и животновъдството. Конкретно за р.Тахо това са градовете
Мадрид, Толедо и Касерес. След като става
ясно, че не е възможно премахване на веднъж навлязлата в територията папрат, учените се обединяват около мнението, че усилията трябва да се насочат към ограничаване
на благоприятните условия на средата, а
именно органичното замърсяване.

Azolla filiculoides
басейнът на река Техо/Тежу
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Освен Salvinia, Azolla, макар да е
доста по-дребно и нежно растение, също
може да се превърне в сериозен плевел
във водните басейни. С особена сила това
важи за топлите равнинни райони с високо
ниво на урбанизация. Типичен пример е Испания. Първите данни за Azolla filiculoides на
Иберийския полуостров са от р.Садо, Португалия, 1920г. В Испания е докладван чак
1957г. в р.Llobregat. През 1982г за първи път в
района на Бадахос (Badajoz) в басейна на
р.Гуадиана (Guadiana) е забелязана Azolla
filiculoides. Скоро след това (1986г) папратта навлиза в р.Тахо/Тежу в Природния парк
Тахо/Тежу на границата между Испания и
Португалия и достига навътре по течението
на реката до Националния парк Monfragüe.
От тогава азола се е установила трайно и
периодично се наблюдават масови пикове в
развитието на популациите (2000, 2009, 2010,
2016, 2020г). Опитите за механична борба с
растението се оказват неуспешни.
Първата очевидна опасност от разпространението на азола е влошаването
на качеството на водата за водоснабдяване
на селищата. По повърхността се образува непрекъснат слой листна маса с дебелина до 10см. Това ограничава достъпа на
светлина и кислород до водата. Освен това
гниещите растения допълнително намаляват кислородното съдържние във водите.
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III.9. Най- полезните. Azolla

При салвиния върховете са с форма
на миниатюрни бъркалки и подпомагат изключително задържането на нефтопродукти. Това помага на учените в подобряване
на качествата на разработения по-рано
изкуствен материал за почистване на нефтени разливи. Така наречената нанокозина
е полимерна тъкан, която по подобие на
папратта има силно хидрофобна повърхност с множество миниатюрни власинки. Тя
се получава от фолио, до което се допира
гореща метална плоча. Плочата разтопява
фолиото и при отдръпването ѝ от него се изтеглят многобройните нишки. Новият материал се доближава максимално до качествата на листата в поглъщането на нефт.

Може би най-полезното папратово
растение е почти непознато в умерените
ширини. Азола е използвана за зелено торене на нивите в Китай и Виетнам от векове.
Първите писмени данни, че бионаторяването на оризищата се практикувало в Китай, получаваме от Jia Ssu Hsieh (Jia Si Xue)
в книгата му „Изкуството за хранене на хората“ (Chih Min Tao Shu) в 540г. От времето
на динстията Минг през XVIIв. често източниците споменават за азола. Това познание
се пренесло из цяла югоизточна Азия от будистките монаси. Според една от легендите
пътуващият монах Khong Mirh Khong научил
селяните във Виетнам през XIв да отглеждат
Azolla в нивите с ориз. Дори имало села, в
които издигнали храмове на монаха Khong
Mirh Khong и на папратта, а другаде се провеждали и фестивали посветени на Azolla.
Според друго предание една селянка (Ba
Heng) открила и започнала да използва водната папрат ‘Beo Giong’ в оризищата. Чак
до средата на XXв основната трудност била
да се осигури оцеляването на Azolla през
студените зимни месеци и през летните горещини. Дотогава всяка година на селяните
се налага да пътуват на големи разстояния,
за да закупят нови растения от определени
семейства или селища, които я развъждали. В редица страни стартират програми
на научни организации и фондации за подпомагане на бионаторяването с азола и
това рязко повишава ефективността и разпространението на тези практики. Например във Виетнам от 1954 до 1973г площта на
оризищата практикуващи зеленото наторяване се увеличава от 5000ха на 500 000ха.
Учените обръщат поглед към Азола през
70-те в началото на петролната криза, когато цените на изкуствените торове скачат, а
едновременно с това започва да се говори
за замърсяване на природата в страните от
третия свят заради прекомерната и неконтролируема употреба на химикали. Нарастващият интерес на учените съвпада с резкия спад в прилагане на биоторене с Азола,
защото икономическото развитие на страните след края на II световна война е довело до улеснен достъп до технологии масово
отмиране на традиционното земеделие.

Ефектът в оризищата е основен пункт
в проучванията, касаещи влиянието на азола. Увеличаване на реколтата с 14 до 40%
се цитира в статия на Moor (1969). Talley и
др.(1977) постигат увеличаване на добива от
оризищата от 112% при влагане на 60kg N/ha
компостирана Azolla filiculoides и 216% при същото наторяване, но съчетано с отглеждане
на Azolla като съпътстваща култура. Учените
в Китай съобщават за увеличение на реколтата между 0,4 и 158%, или средно 18,6% в 412
опитни полета (Lumpkin and Plucknett, 1980).
Наторяването е комбинирано и със способността на Azolla да засенчва плевелите
във влажните ниви с ориз и таро.

20 January 2021/ 18:41:18

През 2016г са публикувани резултатите от изследванията на учени от Технологичния институт в Карлсруе (Karlsruhe Institute of
Technology (KIT)), Германия. Те проучват възможностите за почистване на замърсени
с нефтопродукти води. За целта сравняват
поглъщащата способност на листата на редица водни растения (четири вида салвиния,
Pistia stratiotes - водна маруля, лотус). Оказва
се, че едни от най-добрите резултати се получават с листата смятаната за опасен плевел и инвазивен вид Salvinia molesta. Освен,
че те проявяват силни хидрофобни качества, те отлично прилепват мазнините. Това се
дължи на многобройните власинки, наречени трихоми, които покриват цялата горна повърхност на листенцата. Само за 30 секунди
листото се покрива плътно със слой от плуващия по повърхността на водоема нефт.
Така листата на водната папрат се явяват
евтина перспектива на традиционните продукти използвани за почистване на водоеми
при нефтени разливи. Но за разлика от дървените стърготини и различните растителни
влакна, листата на салвинията не се напояват с вода и не се налага да се изсушават в
последствие. Важен факт е и че изсушените листа запазват своите качества. Така при
използването на Salvinia molesta има двойна полза - от една страна се премахва един
опасен плевел, от друга страна се събира
плаващия по повърхността на водоема нефт.
В процеса на проучванията се установява, че основно върху поглъщащата способност оказват влияние дължината на власинките и формата на върховете им.
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Предимства:
- лесно достъпен посадъчен материал
от Azolla;
- лесно се отглежда;
- бързо покрива водните площи;
- не се нуждае от допълнително наторяване, обогатяването на почвата с фосфор
за основната култура е достатъчно;
- повишава добивите;
- не привлича вредни насекоми;

импровизиран басейн за
размножаване на Azolla

Недостатъци:
- може да се използва само в наводнени терени;
- посадъчният материал може да е заразен с охлюви;
- може да изисква басейн разсадник;
- през зимата може да има проблеми
със засаждането;
- може да изсъхне при горещото време;
- нападат я хоботници;
- в нетечащи води може да се превърне
в плевел;
- влошава качеството на питейната вода
като внася неприятен мирис и цвят;
- пренася зарази, които се развиват във
водна среда;
- затлачват реките и язовирите;

Azolla е плаваща водна папрат, която
расте в симбиоза с азотфиксираща бактерия. Листата са триъгълни или полигонални и
се носят по водната повърхност поединично
или като килим. Диаметърът на растението варира от 1-2,5см при A. pinnata до 15см
или повече при A. nilotica. Листата се състоят
от дебел горен дял със затворени въздушни
мехурчета и тънък долен дял огънат като лодка. Благодарение на тази структура растението плава. В горния дял има голяма централна кухина, която приютява колония от
симбиотичната цианобактерия (синьо-зелено водорасло), наречена Anabaena azollae.
Тази бактерия не е откривана извън растението, а самата азола в много редки случай
не съдържа бактерии в централната кухина на листата си. Натрупаните количества
азот при това взаимодействие са по-големи
дори от тези, които фиксира симбиотичната
двойка формирана от бобовите растения
и бактериите Rhizobia. От един хектар Azolla
за ден могат да се натрупат 2-4кг азот, което отговаря на 10-20кг амониева селитра.

През 60-те години в Китай и Виетнам
държавата стимулира широко използване
на водните папрати в оризищата. През 70те инетресът към водните папрати се засилва още повече, заради петролната криза и
повишената необходимост от алтернативи
на изкопаемите горива. през 80-те следва
охлаждане на ентусиазма, застой в проучванията и намаление на употребата на
Azolla в азиатските държави. Интересът към
възможните приложения на водните папрати частично е подновен към края на века, но
по-широкото им приложение среща някои
трудности като: недоверието на местното
население, вредители, нужда от големи количества сладка вода, поддържане на количества разсад и др. Но безспорните качества на Azolla са причина за продължаващите изследвания и търсения за оптималното
ѝ приложение в селското стопанство и промишлеността.
В тъканите на азолата се съдържат хлорофил и каротени, а в тези на симбиотичния
партньор хлорофил и фикобилини. Това
позволява на азола да усвоява по-широк диапазон от спектъра на слънчевата светлина,
отколкото би се случвало, ако папратта и
водораслото живееха поотделно. Това донякъде допринася за буйния растеж на папратта.
Оптималната температура за развитие
на повечето видове е в диапазона 20-30°С.
Те издържат на температури до -5°, но трудно понасят горещините. Azolla се среща в
топлите умерени и тропически райони на
планетата в езера, канавки, ями и оризища.
A. filiculoides е ендемит за Южна и Северна
Америка, но през XXв. е пренесен на всички континенти. Azolla бързо се превръща във
вреден плевел по водните басейни на Европа, Африка и Нова Зеландия. За да оцелее
видът се нуждае от вода или мокра кал. Ако
остане на сухо растението загива за броени часове. Azolla може да вирее при пълна
липса на източник на азот. Но съдържанието на фосфор се явява лимитиращ фактор за разпространението ѝ. При дефицит
на фосфор в почвата, Azolla забавя развитието си или растежът съвсем спира, листата почервеняват, а корените се накъдрят.
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Azolla се явява превъзходен материал за
бионаторяване, защото:
• фиксира азота от въздуха на устойчиво високи нива;
• расте бързо;
• бързо се разлага (за около 2 седмици) като обогатява средата с хранителни
вещества;
• Azolla не конкурира ориза за светлина и хранителни вещества;
• извлича фосфора от средата по-добре от ориза (при бедни на фосфор почви)
и когато се разложи му набавя този елемент
в усвоим вид;
• в повечето климатични зони папратта
се нуждае от частично засенчване, за да се
развива добре, а младите оризови стъбла ѝ
осигуряват такива условия;
• когато оризът достигне пълните си
размери, сянката причинява смърттта на
папраттовите растения и те с разлагането
си осигуряват наторяване точно когато реколтата зрее;
• като допълнителна полза, папратта с
плътната си покривка върху водната повърхност пречи на развитието на плевели;
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сладка вода с концентрация на сол до
13‰ или около 1/3 от солеността на морската вода. A. filiculoides е най-толерантна към съдържанието на соли. Въпреки
тези ограничения, на места папратта се
използва за рекултивиране на засолени
почви. При две поредни години отглеждане
на едно и също място Azolla показва доста добра скорост на снижаване концентрацията на соли, като превишава до два
пъти ефективността на други растения отглеждани със същата цел (напр. Sesbania).
В тропическа Азия Azolla традиционно
се използва като зелен тор в оризищата по
два начина. При първия се заделя 5-10% от
площта на полето за засаждане на Azolla.
После получената зелена маса се разхвърля като компост върху останалата площ
засята с ориз. При втория метод растението се отглежда върху цялото оризище като
пред- или следкултура или между отделните реколти ориз. Освен за наторяване Azolla
се използва и за ограничаване на плевелите. За целта растението се засажда 2 до 4
седмици преди разсаждането на ориза, в
зависимост от темпа на растеж на папра-

тта (мястото и сезона). Нормалното количество е 0,5кг/м2. Разсад се получава в малко басейнче разсадник, за да може да се
разхвърли достатъччно количество от растението наведнъж в оризището и по този начин
да се гарантира бързо покриване на цялата
площ. Събирането на Azolla се извършва с
мрежа, а после растенията се пренасят с
кофи или чували. При внасянето на Azolla в
нивите от една страна се повишава съдържанието на азот, фосфор и въглерод, а от
друга страна се подобрява структурата на
почвите.
Azolla се размножава прогресивно докато не покрие цялата налична водна повърхност. Както беше споменато, скоростта на размножаване е зависима от множество условия на средата - температура,
киселинност, наличие на фосфор и др. В
лабораторни условия биомасата се удвоява за 3-5 дни, но в природата нормалният срок е 5-10 дни. Когато папратта покрие
свободната повърхност растежът се забавя,
тъй като растенията, които са отгоре имат
затруднен достъп до хранителни вещества
и вода, защото не могат да проникнат през
листата под тях, а от своя страна долните
растения не получават достатъчно светлина. Макар и със забавен растеж след като
е изпълнила водоема, азола продължава да
расте и може да образува слой с дебелина няколко инча. В условията на тропическа
Азия A. pinnata съвсем реалистично дава до
8-10t/ha на реколта суха листна маса. Добиви от 1.8 до 3 t/ha суха маса са получени
от A. filiculoides. (Lumpkin and Plucknett, 1980).
Azolla отдавна се използва за хранене
на свине и патици в Индонезия, едър рогат
добитък, птици и риба във Виетнам, свине в
Сингапур.

В Азия от години се практикува интегрирано отглеждане на патици и ориз - Китай,
Тайланд, Тайван, Филипините, Виетнам, Индонезия, а напоследък и в Япония и Южна
Корея. Патиците се развъждат в канали около оризището, като те свободно навлизат
да се хранят в нивите след прибиране на
реколтата. Така се получава една устойчива
екосистема поддържана с участието на хората, с идеята, че това намалява нуждата от
пестициди и изкуствени торове в оризищата, а същевременно осигурява естествени
био добавки към храните за домашните
животни, които като стойност са по-изгодни
от гранулираните фуражи. През 90-те години започват експерименти за разширяване
на системата чрез въвеждане на растителноядни риби и Azolla. Това повишава рентабилността чрез разширяване на получаваните продукти и повишаване на добивите от
оризището. Системата работи на принципа
на взаимната изгода и допълване като всеки
компонент допринася за ефективността на
стопанството:
- една от често използваните риби в тези
експериментални ферми е Нилската тилапия (Oreochromis niloticus), която е изключително плодовита. Тилапиите ограничават броя
на вредителите в оризищата като същевременно чрез екскрементите си доставят допълнителни хранителни вещества за растенията;
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Azolla може да оцелее при киселинност на водата (pH) от 3,5 до 10, но оптимални са нивата от 4,5 до 7. Развитието на растението е в пряка зависимост от отношението
между киселинноста на водата и количеството слънчева светлина. Най-висок темп
на растеж се наблюдава при високо pH (910) и силна осветеност или при ниско pH (56) и по-малко светлина. Най-силен растеж
има при 50% директна светлина. Разликата
в диапазона от 50 до 100% осветеност е незначителна, но на сянка растежът се забавя
дори спира напълно. Натрупването на азот
е максимално при pH=6 и 20°C. Друго условие за растежа на Azolla е съдържанието
на желязо във водата. Често се стига до проблеми с растежа при липса или натравяне
с желязо на растенията. Когато то липсва
листата пожълтяват. При неутрална или кисела вода желязото се утаява. При ниско pH
се получава силна абсорбция на железни
йони от Azolla. Това може да се балансира
от повишеното съдържание на калций, което действа като спирачка на усвояването на
желязо и предотвратява натравянето с него.
Тази папрат може да живее само в
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- Azolla представлява храна за патиците и
рибата, доставя азот на ориза и едновременно с това задушава плевелите в оризищата;
Видимо се увеличават размерите
на рибите измерени три месеца след засаждане на оризищата - при ориз-риба
средното тегло е 30g, а при интегрираната
система ориз-риба-azolla-патици теглото
достига 80g. Намалява се храната необходима за патиците с до 30%. Добивът на
ориз се увеличава около 150%. При количеството яйца не се наблюдават значителни промени, но качеството е подобрено.
Azolla има съдържание на протеин
над 25% от сухата маса, освен това доставя
и редица аминокиселини, витамини А и В12,
фосфор, желязо, калий, молибден, мед и
др. Добавка от 1,5-2kg от папратта към стандартния фураж на кравите увеличава млеконадоя с 15-20%. Освен това влияе добре
на здравето и продължителността на живота
на добитъка. При бройлерите се наблюдава
увеличаване на средното тегло на птиците,
а при носачките увеличаване на снесените
яйца и засилва цвета на жълтъка.
В Калифорния A. filiculoides натрупва
52kg N/ha за 35 дни. А Виетнамския Институт по Земеделие докладва потенциал от
1000kg N/ha годишно. (Lumpkin and Plucknett,
1980). Установено е обаче, че едва около 5%
от натрупания от папратта азот се отделя във
водата, останалите 95% могат да бъдат използвани като биотор едва след разлагане
на растението. Азотът се отделя във вид на
амониеви йони, които са усвоими от останалите растения.

Най-добър резултат се получава при
отглеждането на Azolla като монокултура
преди засаждането на ориза, а след това
и като съпътстваща култура. Необходимо е
преди разсаждане на ориза теренът да се
засуши за 4-5 дни, чрез което папратта да
загине и да се ускори разлагането ѝ. Внасянето на Azolla в нивите 78 дни след ориза
показва по-добри резултати в обогатяването
с азот отколкото по-ранното (30-53 дни) (Ito
& Watanabe, 1985). Когато оризът израсте,
Azolla започва постепенно да загива от една
страна поради засенчването, а от друга поради намаляването на количеството хранителни вещества. Папратта гние много бързо (около 6 седмици) като същевременно
обогатява водата с азот и стимулира формирането на зърно от ориза. Наличието на
Azolla в оризищата има още едно предимство - намаленото количество светлина, което достига до водната повърхност е причина
за по-малко изпаряване на разтворения във
водата азот в сравнение с откритите водни
площи. (Watanabe & Liu, 1992)
В Индия годишно се използват около 15
млн тона изкуствени торове и почти 70% от тях
са азотни. Затова зползването на Azolla като
естествен заместител на химическите торове в земеделието има огромен потенциал.
Един от изпитаните методи за култивиране ѝ
с много ниски разходи е следния: Изкопава се яма с размери 2х2х0,2м, желателно
да не е изложена на директно слънце, като
особено важно е дъното да е нивелирано, за
да се осигури еднаква дълбочина при пълненето с вода. Изкопът се застила с PVC фолио, а върху него се полага полиетиленово
фолио с UV защита. Пресява се около 15kg
плодородна почва и се разстила равномерно по дъното. После отгоре се налива рядка
каша приготвена от 10kg вода, 2kg кравешки тор и 30g суперфосфат. След това се долива вода докато нивото стане около 10cm.
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- патиците се отглеждат на скари над
басейна с рибите. Екскрементите на птиците падат във водата и я обогатяват с органични вещества. Това благоприятства развитието на планктон, с който се хранят рибите,
а освен това доставя хранителни вещества
на растенията. През решетките пропадат
и остатъци от храната на патиците, които
директно служат за храна на рибата. Патиците изяждат и много вредители по ориза и
Azolla, с което отпада нуждата от пестициди
в полетата. Също така тяхна жертва стават и
най-малките рибки (на възраст 2-3 седмици) и по този начин се регулира числеността
на рибите без да се допуска пренаселване
(при пренаселване на водоема, рибите забавят или преустановяват растежа си);
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Във Виетнам много популярно ястие
е Bahn beo. Буквално преведено това означава „питка от водна папрат“. Това е малко
заблуждаващо, защото в тях няма азола, но
се предполага, че заради визуалното им
сходство са получили наименованието си.
Всъщност това са оризови питки поръсени с
накълцани скариди, лук, и други зеленчуци.
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В така подготвеното басейнче се изсипва между 0,5 и 1kg свежa Azolla. За 1015 дни цялата повърхност се покрива от папратта и ежедневно може да се добиват
око 500g Azolla. За поддържане на добри
темпове на размножаване на всеки 5-10
дни е добре да се внася 1kg оборски тор и
20g суперфосфат. Това, освен че подхранва растенията, възпрепятства спороносенето. На всеки 10 дни е хубаво да се подменя
около 25% от водата, а на 30дни около 5kg от
почвата. След 6 месеца трябва да се внесе
свежа Azolla в басейна. При този начин на
отглеждане почти не се наблюдават зарази
и вредители, които за съжаление се появяват
при култивиране на обширни площи.
Най-естественият реципиент за бионаторяване с Azolla са оризищата и плантациите с таро, поради това, че растат в същата наводнена среда. Но тази дребна водна папрат може да се използва при всяка
друга земеделска култура, която е засадена
в близост до воден басейн, който да осигури среда за Azolla. Разбира се, в този случай
единственият вариант е внасянето на Azolla
във вид на компост.
Тази папрат се атакува от различни вредители - хоботници, ларви на молци,
охлюви. Най-засегнати са растенията при
температури над 28°С. Макар че вредителите са различни от тези по ориза, повечето
пестициди използвани за защита на ориза
са ефективни и за вредителите по Azolla.
В района на Западните Гхати, Индия
е разположена био-фермата за кафе на
д-р.Anand Titus и Geeta Pereira, които наред
с другите практики за устойчиво земеделие
години наред прилагат торене с азола за
обогатяване на почвата с азот. Азолата добиват от собствени оризови полета, които
заемат 1/3 от площта на фермата.
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Интерес към такива инсталации има в
райони където папратта изцяло е покрила обширни водни площи и е сериозен проблем.
Учените предприемат изследвания и
в посока добив на водород като незамърсяващо високоенергийно гориво. Когато
симбионтната двойка Azolla-Anabaena се
отглежда в свободна от азот атмосфера
или водна среда обогатена с азот, нитрогенезата вместо да фиксира азот отделя
водород, използвайки като източник водата
(Peters, 1976). Newton (1976) декларира резултат 760 nmol H2 за грам прясна зелена маса
от Azolla за час.
Hall et al. (1995) установява няколко
фактора, които могат да повишат продукцията:
- разполагането на растението в микроаеробна среда (атмосфера с по-ниско
съдържание на О2 спрямо стандартната атмосфера)
- разполагането на растението в частичен вакум
- разполагането на растението в обогатена с аргон или CO2 атмосфера
- използване вместо растения на извлечени от aAzolla бактерии Anabaena
Използвайки TBR “trickling bed bioreactor”,
Park et al. (1991) постига 83 ml H2 на грам на
ден.

В края на осемдесетте години на XXв.
са проведени успешни опити за пречистване на води замърсени с тежки метали. Найсполучвлива се оказва комбинацията от
азола и водна леща в съотношение 1:2. Растенията извличат металните йони и посволяват използването дори на силнозамърсени
отпадни води за напояване, след пропускането им през басейни, в които расте азола.
Например в Тайланд при такива анализи е
установено, че за три седмици с помощта
на папратта (без участието на други методи) в отпадните води от птицефермите и
птицекланиците може да се намалят показателите BOD (БПК– Биологично потребление
на кислород) и COD (ХПК– Химично потребление на кислород) с над 40% (дори 80%).
Известно е че един от най-добрите
методи за пречистване на води от разтворени в тях замърсители е свързан с използването на активен въглен, но това е скъп метод
и учените се опитват да намерят евтин заместител - житна или оризова слама, водна
леща, дървени стърготини и др. Провеждани
са множество опити за използването на водните папрати за извличане на замърсители
от водата. причина за този интерес е бързият
растеж съпроводен с голяма площ на листната маса. Така например в Иран с помощта на Azolla filiculoides учените успяват да
извлекат до 91.2% от антибиотицика амоксицилин (amoxicillin) разтворен във водата.
В бедните планински райони на Боливия водната папрат азола е намерила и друго хитроумно приложение. Заради глинестата почва водоемите почти не губят вода от
попиване в терена. За сметка на това поради горещите ветрове се наблюдават загуби
на големи количества вода от изпарение.
Оставяйки такива езерца да бъдат изцяло
покрити с папрат селяните си осигуряват
целогодишно чиста вода за поливане и водопой на животните. Съседни езера, които
са незасегнати от азола изцяло пресъхват
поради изпарението.

Друго интересно приложение са изпробвали в южна Боливия. В селските райони успешно използват биомасата от азола като
евтино средство за намаляване на ерозията. В следствие на проливните дъждове в
бедните глинести почви се образуват вади
и бразди, които в последствие се разширяват и удълбочават до дълбоки долове. Когато дъждовете отминат, тесните бразди се
запълват с папрат, която се оставя да гние
там. Ако поради по-голямата ширина и наклон се налага, от клони от клони се оформя нещо като бент, зад който който се подрежда азола. При настъпване на дъждовния
сезон носените от водата наноси се задържат върху покривката от гниеща биомаса.
На следващата година там бързо започват
да израстват треви, които укрепват наноса.
Без компоста от азола тяхната поява е невъзможна, поради голямата плътност и липсата на хранителни вещества в глините.
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Голямото количество евтина биомаса,
която дават водните папрати, още в края на
XXв дава основание на учените в различни
страни да започнат поучвания за потенциала им в производството на биогаз. За целта
може да се използва анаеробна ферментация на биомаса от азола и оризова слама. но по ефективно е комбинирането с
говежди тор. Установява се, че добавянето
на азола към говеждия тор първо ускорява
ферментацията и второ увеличава количеството биогаз добивано от единица субстрат. Оптималното отношение е 0,4:1 азола/тор, при което полученият газ е 1,4 пъти
повече от този само от говежди тор.
Перспективен източник на биомаса
за добив на биогаз е и друга водна папрат
- салвиния. Смесената с оризова слама папрат също е чудесна суровина, при ферментирането на която може да се извлече
метан. Остатъкът от производството пък спокойно може да се използва за тор.
Освен биогаз след хидролиза и ферментация от Azolla може да се добива и биоетанол. Съдържанието на захари е малко,
но за сметка на това съдържанието на целулоза е високо. Затова се налага предварителната хидролиза на субстрата. Добивът на
етанол е около 30л/т (360-400л/т за царевица). Това е сравнително малко, но големият
добив на евтина биомаса от единица площ
дава прогнози за двойно по-високото количество биогориво, което може да се получи
от хектар в сравнение с царевицата.
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Main analysis

Unit

Avg

SD

Min

Max

1.9

88.6

94.9

% as fed

91.9

Crude protein

% DM

21.5

5.3

10.7

31.8

18

Crude fibre

% DM

16.1

4.3

7.3

24.3

17

NDF

% DM

49.5

8.3

36.9

62.1

9

ADF

% DM

40.4

10.8

24.5

56.8

9

8

Lignin

% DM

8.9

4.5

13.2

2

Ether extract

% DM

3.3

0.9

1.6

5.2

16

Ash

% DM

19.2

5.8

11.0

36.1

18

Gross energy

MJ/kg DM

16.4

Minerals

Unit

Avg

*
SD

Min

Max

Nb

Calcium

g/kg DM

12.5

1.6

10.8

14.3

4

Phosphorus

g/kg DM

6.7

5.0

2.1

12.9

4

Potassium

g/kg DM

12.5

1

Sodium

g/kg DM

0.0

1

Magnesium

g/kg DM

3.5

1

Manganese

mg/kg DM

174

1

Zinc

mg/kg DM

88

1

Copper

mg/kg DM

17

1

Iron

mg/kg DM

756

1

Amino acids

Unit

Avg

Alanine

% protein

5.8

Arginine

% protein

6.4

Aspartic acid

% protein

8.3

Cystine

% protein

0.9

Glutamic acid

% protein

9.6

Glycine

% protein

4.9

Histidine

% protein

1.6

Isoleucine

% protein

3.9

Leucine

% protein

Lysine

SD

Min

Max

Nb
1

1.5

5.0

8.9

8
1

0.8

0.9

2

4.6

5.2

2

0.4

1.2

2.2

7

0.8

2.8

5.2

8

8.7

1.4

7.4

11.4

8

% protein

5.6

1.3

3.8

7.9

8

Methionine

% protein

1.5

1.5

1.6

2

Phenylalanine

% protein

4.7

4.7

2

Proline

% protein

4.0

Serine

% protein

4.1

Threonine

% protein

4.3

Tryptophan

% protein

1.2

Tyrosine

% protein

3.1

Valine

% protein

4.5

Poultry nutritive values
AMEn broiler

Unit

Avg

MJ/kg DM

1

4.6

1
0.8

0.9
SD

4.0

4.2

3.4

5.6

8

0.5

1.8

2

3.0

3.2

2

3.2

5.5

8

Min

Max

4.4

The asterisk * indicates that the average value was obtained by an equation.
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Main analysis

Nb

Dry matter
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Avg: average or predicted value; SD: standard deviation; Min: minimum value; Max: maximum value; Nb: number of values
(samples) used

Unit

Avg

SD

Min

Max

Nb

Dry matter

% as fed

6.7

1.3

5.1

8.7

8

Crude protein

% DM

20.6

3.5

13.9

28.1

15

Crude fibre

% DM

15.0

3.5

11.3

22.8

9

NDF

% DM

43.8

5.9

35.4

52.3

6

ADF

% DM

31.8

6.4

24.0

38.9

5

Lignin

% DM

11.4

1.7

9.3

13.5

5

Ether extract

% DM

3.8

1.3

1.9

5.1

9

Ash

% DM

15.9

3.5

9.8

21.6

12

Starch (polarimetry)

% DM

4.1

2.7

5.5

2

Gross energy

MJ/kg DM

Minerals

Unit

17.0
Avg

*
SD

Min

Max

Nb

Calcium

g/kg DM

11.0

4.1

5.8

17.0

8

Phosphorus

g/kg DM

6.1

5.5

0.3

15.5

11

Potassium

g/kg DM

17.4

3.7

10.9

22.5

7

Sodium

g/kg DM

9.0

4.3

2.8

12.5

4

Magnesium

g/kg DM

5.0

0.8

3.9

6.1

5

Manganese

mg/kg DM

762

438

208

1429

5

Zinc

mg/kg DM

38

28

11

77

5

Copper

mg/kg DM

16

7

10

28

5

Iron

mg/kg DM

3900

3794

711

8200

5

Avg

SD

Min

Max

Amino acids

Unit

Nb

Alanine

% protein

6.4

1.0

5.3

7.4

3

Arginine

% protein

5.9

0.7

5.1

6.6

3

Aspartic acid

% protein

9.3

1.0

8.2

10.3

3

Cystine

% protein

1.6

0.8

0.7

2.3

3

Glutamic acid

% protein

12.6

1.0

11.6

13.5

3

Glycine

% protein

5.6

1.1

4.5

6.6

3

Histidine

% protein

2.1

0.4

1.6

2.4

3
3

Isoleucine

% protein

4.5

0.8

3.7

5.4

Leucine

% protein

8.4

1.2

7.0

9.2

3

Lysine

% protein

4.7

1.1

3.5

6.5

5

Methionine

% protein

1.4

0.3

1.2

Phenylalanine

% 5.4
protein

0.2

5.2

1.9
5.6

5
3

Proline

% protein

4.9

1.7

3.5

6.8

3

Serine

% protein

4.5

0.9

3.9

5.6

3

Threonine

% protein

4.7

0.7

4.0

5.3

3

Tryptophan

% protein

1.8

1.5

2.0

2

Tyrosine

% protein

3.6

0.5

3.2

4.1

3

Valine

% protein

5.5

1.5

3.8

6.8

3

Min

Max

Ruminant nutritive values

Unit

Avg

SD

Nb

OM digestibility, ruminants (gas production)

%

64

1

ME ruminants (gas production)

MJ/kg DM

7.4

1

Pig nutritive values

Unit

Avg

SD

Min

Max

Nb

Energy digestibility, growing pig

%

63.4

1

DE growing pig

MJ/kg DM

10.4

1

The asterisk * indicates that the average value was obtained by an equation.
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Няколко са условията довели до началото на бурното развитие на водните папрати.
Първо повишените температури увеличават
изпарението и така се повишава плътността
на морската вода. От друга страна изпарената вода пада на земната повърхност във
вид на валежи и реките от околната суша
вливат все по-големи количества сладка
вода и минерални вещества в океана. Трябва да се отбележи и фактът, че Северният
ледовит океан е бил почти затворен воден
басейн свързан с много тесни проливи с
останалите соленоводни океани. Спадането на нивото на Световния океан довежда
до частично или пълно затваряне на протока
(или морето) Turgay в западен Сибир (свързвал за дълги периоди Сверния ледовит океан с екваториалния океан Тетис и разделял
Европа от Азия). Липсата на мощни течения
намалява смесването на водите в него и
води до особена вертикална стратификация, много наподобяваща тази на Черно
море. На повърхността се образува тънък
слой прясна вода, богата на кислород и минерали, който е прекрасна среда за Azolla.
В същото време дълбоките части на океана
са почи анаеробни, а това означава липса
на бактерии които да разлагат органичните
останки, които се натрупват там напрекъснато от потъващите мъртви растения. Така
въглеродът усвоен от атмосферата не се
връща обратно и се получава обратен на
парниковия ефект, а именно охлаждане на
земната повърхност поради намаляване на
плътността на атмосферата. Периодът от
800 000 години, площта от около 4млн. м2
и способността на Azolla да удвоява биомасата си за няколко дни са достатъчни да
си представим какво огромно количество
въглероден диоксид е изчезнал от атмосферета. Не е ясно какво точно прекратява
разпространението на Azolla във водите на
Арктика. Може би това е повторното отваряне на протока Turgay, за което има доказателства да се е случвало неколкократно
през Мезозойската и Неозойската ера. Друга възможна причина е намаляването на
количеството фосфор във водата. А може
би и двете заедно слагат край на този небивал разцвет на растителността в полярните
води.
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Едно от значимите събития в геоложката история на земята е „Събитието Азола“.
За него започва да се говори едва наскоро,
когато са направени сондажи на дъното на
Северния ледовит океан. През 2004г международният екип на Integrated Ocean Drilling
Project (IODP), познат и като Arctic Coring
Expedition (ACEX), успява да сондира хребета Ломоносов на океанското дъно. След
повече от 50 години изследвания на дъното
на световния океан, това е първият подобен
сондаж, станал възможен благодарение
на малкото лед в Арктика. Корабът ‚VIdar
Viking‘ придружен от два ледоразбивача
през август и септември успява да направи
няколко сондажа и да извади ядки от седиментите на подводния хребет Ломоносов. В
тях личат множество органични останки и за
голяма изненада на учените често присъства растение много подобно на съвременната сладководна папрат Azolla. След близо десетгодишни проучвания и анализи на
това странно на пръв поглед присъсътвие на
сладководно растение по средата на океана, е формулирана и се смята за доказана хипотезата за мащабно събитие, оказало влияние върху историята на планетата.
Учените го наричат на дребната водна папрат - „Събитието Азола. То се случва преди около 49млн. години през еоцена. След
измирането на динозаврите, в следствие на
вулканичната дейност, количество на CO2 в
атмосферата се увеличава значително, получава се т.н. „парников ефект“ и температурите са с над 10°С по-високи от днешните.
Това довежда до небивал бум в растежа на
няколко изчезнали вече видове Azolla, които
се развиват в полярните морета. Гниещите
им останки, се утаяват и формират слой
с дебелина около 8м на дъното на водните басейни. Радиовъглеродното датиране
на седиментите в Арктика позволява да се
установи продължителността на събитието.
Оказва се, че процесите отнели около 800
000 години. През този период благодарение
на фотосинтезата в тези дребни папрати
,нивата на CO2 в атмосферата намаляват
от 0,35% на 0,1%, за да постигнат преди около 5млн. години днешните нива от 0,035%.
Това причинява рязък спад в температурите
и катастрофични изменения на климата и
живия свят. Но как всъщност сладководната папрат се разпространява в средата на
един от океаните:

Най- полезните. Azolla

Anogramma ascensionis (магданозена папрат) е дребна ендемитна папрат от о-в
Възнесение (Ascension) в Южния Атлантик.
Доскоро Anogramma ascensionis е смятана
за изчезнала. Едиственото потвърдено срещане на вида за XXв е от 1958г, когато Eric
However открива малка популация на северния склон на Зелената планина. Съвсем
неотдавна това растение е преоткрито когато през 2009г са докладвани 4 екземпляра от
Stedson Stroud, Olivia Renshaw и Phil Lambdon.
Откритието става по време на рутинно теренно проучване на много стръмна суха
скала. Веднага след това учените започват
да полагат неимоверни грижи за крехките
растения. Два пъти седмично се спускат до
тях с помощта на въжета, за да ги полеят и
прегледат. Така две от тях оцеляват достатъчно дълго, за да произведат спори. Последвалите проучвания в околните терени разкриват още няколко малки туфи от тази папрат.
Общата популация се изчислява на около
40 броя. Това количество е непостоянно, тъй
като спорофитите са нетрайни и оцеляват
само няколко месеца. Учените пренасят

малки парченца от листа на папратта със
спори по тях до Англия, като правят това за
по-малко от 24 часа заради риска ценните
спори да загинат. От спори са отгледани 60
растения, а в последствие още хиляди с цел
да бъдат върнати на острова за възстановяване на популацията. Един от откривателите,
Stedson Stroud, успява да отгледа растения
на място на о-в Възнесение. Надеждата е с
връщането на тези отгледани от човека растения да бъде съживен един почти изчезнал в
природата вид.
Основната причина за намаляването
на популацията е конкуренцията на агресивни инвазивни растителни видове. Те са
формирали сравнително гъсти колонии на
предполагаемите предишни местообитания на Anogramma ascensionis. Освен тях още
през XVIв. португалците пренасят на острова козите, които заедно с плъховете, овцете,
зайците и магаретата, буквално изгризват
пътя си сред местната растителност няколко века преди много от видовете растения
въобще да са описани. От съществувалите
10 напълно ендемични растения (6 са папрати), само 7 са достигнали до наши дни
като едно от тях е преоткритата Anogramma

Anogramma ascensionis

ascensionis.

Краткият живот на възрастните растения и бързата загуба на кълняемост на спорите са
причина резките промени в климатичните условия да са другияг фактор за лимитиране числеността на Anogramma ascensionis.
Видът винаги е бил рядък, но по времето на своето откриване е имал сравнително стабилна популация. Намерен е за първи път от любителя ботаник Dr A.B. Curror през 1842г и
регистриран като нов виид от Joseph Hooker (бъдещ директор на Kew Gardens) през следващата 1843г. по влажните сипеи и скали на южните и източни склонове на Зелената планина.
Гаметофитите са много дребни и скрити в пукнатините на терена. Обаче многобройните,
изключително подробни проучвания в района почти елиминират вероятността официалната
численост да е силно занижена спрямо действителната. В момента оцелелите растения са
разпръснати по южните склонове на терен около 7ха, но заемат общо не повече от 10м2. С
изключение на една групичка от около 25 екземпляра, индивидите са разпръснати почти поединично. Към началото на 2015г заедно с реинтродуцираните растения възрастните папрати
от този вид по скалите на острова са едва 175 броя.

Най- редките

20 January 2021/ 18:41:18

III.10. Най- рядката

арх. К. Лаковски

412

арх. К. Лаковски

413

Anogramma asensionis
хербарий, Joseph Hooker
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това са открити още около 10 екземпляра
на Terceira Island. При последващите си изследвания Schäfer издига азорските растения в ранг на нов вид (Grammitis azorica), въпреки минималните морфологични разлики от неотропичния G. marginella. Ирландските растения също имат незначителни морфологични отлики от неотропическите S.
myosuroides Съществуват няколко сценария
за появата на необичайната находка на папрати в Ирландия. Първата е, че са бегълци
от култивирани екземпляри. Но тя е неприложима, тъй като макар и включваща над 700
вида, групата на грамитидите не се подава
на култивиране (със само един вид - Cochlidium serrulatum като изключение). Втората
хипотеза е, че растенията са пренесени неволно в Ирландия. Тя също е доста невероятна, защото находката на вида е труднодостъпен горски терен, отдалечен на няколко
часа от най-близкото място за достъп с превозно средство. Оригиналното местообитание на вида са планинските тропически
гори (cloud-forest) на Антилските острови,
което също поставя под съмнение възможността за неволен пренос на растението с
други стоки. Много спорно е и предположението, че папратта е местен вид, но поради
дребния си размер е останала незабелязана до сега. Националният парк Killarney от
поне 150 години се радва на изключителна
популярност сред любителите и учените, занимаващи се както с папрати, така и с мъхове. Звучи невероятно, че папрат с характерен външен вид, принадлежаща към нов
за страната род, може да бъде пропускана
от всички за толкова дълъг период от време.
Остава може би най-вероятната хипотеза,
че ирландските индивиди S. myosuroides са
се появили благодарение на спори пренесени от вятъра. Преобладаващите ветрове в
Ирландия за югозападни. Спорите са много
дребни и леки и лесно се пренасят от въздушни течения. Освободени от папратите
в тропическите дъждовни гори на голяма
надморска височина по планинските склонове на Антилските острови те могат да бъдат транспортирани от мощните въздушни
потоци с посока от Карибите към Европа.
Условията в Killarney са до голяма степен
подобни на тези в „облачните гори“ – постоянна висока влажност, прохладен климат
без минусови температури и биха улеснили
прорастването на пренесените спори.

Stenogrammitis myosuroides (Sw.) Labiak.,Killarney National Park, Ireland
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През 2019г в Ирландия е открит непознат дотогава за страната и за континента
вид. Оказва се, че това е представител на
групата на грамитидите (grammitids). В миналото те са определяни като отделно семейство Grammitidoideae, после са включени в рамките на сем. Polypodiaceae.
Според част от учените те са подсемейство, а според други те са част от подсем.
Polypodioideae. Но какъвто и да е таксономичният статус на грамитидите, те са тропически папрати. В Европа са познати едва
два вида от тях и то на Азорските острови,
които са далеч от континента в Атлантическия океан. Находката от Ирландия е идентифицирана като Stenogrammitis myosuroides
(Sw.) Labiak – вид познат само от островите
в Карибско море – Ямайка, Куба и Доминиканска република. Новооткритите растения
са само няколко, върху едри камъни на брега на поток в дъбова гора в Killarney National
Park. Общо популацията съдържа 46 растения разделени на две групи на около 6м
една от друга. Повечето индивиди са ювенилни и едва 3 растения имат спорангии. Това
прави вида най рядката папрат в Европа.
Листата са с дължина до 5см и заради дребните си размери и факта, че
единствените растения в непосредствена
близост са мъхове, лесно могат да останат
незабелязани и объркани с бриофити. Както беше споменато по-горе най-близкото
местообитание на гарамитиди са Азорските острови. Първият от тях - Ceradenia jungermannioides (Klotzsch) L.E. Bishop, е регистриран за първи път 1973г със само един индивид на о-в Пико (Pico Island). За втори път е
забелязан едва 1991г на четири места с малки популации. През 1999г е открит отново с
единично растение на о-в Терцира (Terceira
Island) и около 60 индивида в 6 групи на о-в
Флорес, най-западния от островите. В момента е със статут на критично застрашен в
European Red-List. Останалият му ареал се
простира от Централна Америка на юг до
Бразилия, както и Антилските острови. Вторият вид от Азорите Grammitis azorica също е
критично застрашен и е дори още по-рядък.
Открит е като единично растение през 1991г
на о-в Пико (Pico Island), но тогава е определен погрешно. По-късно не е откриван там.
През 2001г. Schäfer го докладва под името
G. marginella (Sw.) Sw. subsp. azorica от о-в Флорес. Открити са 22 растения в 7 групи. След
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Една папрат от френските Пиренеи xCystocarpium roskamianum е наскоро формиран междуродов хибрид между родителски видове, които отстоят еволюционно един
от друг на 60 млн. години. (при 95% вероятност: 40,2-76,2 млн години) Това е необикновено дълбока хибридизация, която в грубо
приближение би могла да се приравни към
кръстоска на слон с морска крава или на
човек с лемур. В контекста на други докладвани дълбоки хибридизации, това откритие предполага, че популациите от папрати
и други растения с абиотично опрашване
развиват по-бавно репродуктивна несъвместимост, защото при тях отсъстват много от изолационните механизми пречещи
на размножаването, които са на лице при
други групи организми. Това заключение загатва, че може би малкият брой видове спорови растения, в сравнение със семенните, е индиректно следствие от този забавен
биологичен часовник, а не толкова резултат
от адаптивността на предшествениците към
променящите се условия.
Обмяната на гени, по-широко тълкувана като хибридизация, може да има и положителна роля при видообразуването. Но
основното въздействие е хомогенизиращата сила, която обединява популации, които
иначе биха поели по различни еволюционни траектории. Поради това формирането
на репродуктивни бариери между популациите е от основна важност за еволюционната биология. Те съдействат за локалната
адаптация, позволяват фенотипни, генотипни и екологични разлики, които като краен
резултат водят до разделянето на живота във
многообразие от видове.
По-ранни изследвания показват, че съществува директна връзка между времето,
преди което са се разделили две родословия, и силата на репродуктивните бариери
между тях. Също така се наблюдава различна скорост на акумулиране на тези бариери при различните таксони. Така например
при мушиците Drosophila тези бариери са
напълно завършени след само 4 млн години, т.е. видове отдалечени на повече от 4 млн
години не могат да хибридизират помежду
си. Двойките видове африкански хибридизиращи безбелодробни саламандри, дървесни жаби и слънчеви рибки които все още

са способни да дадат жизненоспособни
хибриди са разделеи еволюционно съответно от 8.5, 12, 34, и 37 млн години. Опитите са
проведени в лабораторни условия, като са
премахнати множество от препятствията
пред кръстосването, които иначе съществуват в естествени условия. Слънчевите рибки,
например произвеждат жизнеспособни зиготи от два родителски вида разделени от 34
млн години, а в природата потомство дават
видове рибки разделени от не повече от 15
млн години. Въпреки че хибридизацията е
по-честа при растенията отколкото при животните, доказателствата сочат, че репродуктивните бариери при едните и при другите съществено се различават. Най-дълбоката хибридизация при растенията, която ни е
известна, е между родовете треви Hordeum
и Secale (Forster and Dale 1983), които са
отдалечени на 14 млн години (BouchenakKhelladi et al. 2010). Дори при изключително
лесно кръстосващият се Liriodendron (Moyle
et al. 2004) видовите двойки са разделени
най-много от 10–15 млн години (Parks and
Wendel 1990), далеч по-малко от животинските видове. На фона на тези изследвания съвсем изненадващо идва откритието на тази
папрат от Пиренеите, която морфологично
стои на прехода между далечните родове
Cystopteris и Gymnocarpium. Те са доста различни и доскоро са определяни в различни
подсемейства и дори семейства. Макар да
е стерилна, т.е. не образува здрави спори,
тази папрат наречена хCystocarpium roskamianum (Fraser-Jenkins 2008; Fraser-Jenkins et al.
2010) успешно се размножава вегетативно
чрез разделяне на ризомите и расте добре
в плен.
Направените ДНК анализи на няколко
образци от новия вид показват наличието на
4 различни алела на гена NAD-dependent
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase.
Два от алелите са характерни за групата на Gymnocarpium, а два от групата на
Cystopteris. Единият от типа- Gymnocarpium
е близък до полинуклеотидните вериги
на ендемитния диплоиден Gymnocarpium
appalachianum(2n=80) от източна Северна
Америка, а другият - до веригите в диплоидния Gymnocarpium disjunctum (2n=80), растящ
предимно по западното крайбрежие на
Северна Америка. Тази комбинация сочи
алотетраплоидният космополитен вид Gymnocarpium dryopteris (2n=160) като най-веро-

ятен родител на xCystocarpium roskamianum.
Gymnocarpium dryopteris съдържа едновременно алелите на G. appalachianum и G. disjunctum (Pryer and Haufler 1993; Rothfels et al.
2014), и така участието на Gymnocarpium в
xC. roskamianum може да бъде обяснено с
единично хибридизационно събитие, още
повече,че нито един от диплоидите не се
среща на същия континент като xC. roskamianum, докато G. dryopteris е обичаен вид за
района, където е събран хибридът. (Rothfels
et al. 2013b). xC. roskamianum е наследил два
допълнителни gapCp алела от своя родител
от род Cystopteris. Бейсовият анализ на данните сочи като най-вероятно време на разделяне на двата рода 57,9млн години (като
вероятностният инервал с 95% вероятност
обхваща 40,2-76,2 млн години). В разрез с
далечното разделяне на родовете, четирите gapCp алели на xC. roskamianum показват
минимални разлики спрямо същите алели в
родителските видове, изразяващи се в единични субституции. Следователно, колкото и
древен да е последният общ предшественик на Gymnocarpium и Cystopteris, моментът на хибридизация е съвсем скорошен.

Gymnocarpium dryopteris / xCystocarpium roskamianum / Cystopteris fragilis
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Testo and Sundue (2016), x Cystocarpium
(77.4 Ma, 95% HPD 65.5–81.8 Ma)
Rothfels et al. (2015), xCystocarpium (57.9
Ma, 95% HPD 40.2–76.2 Ma)
Lehtonen, Wahlberg, and Christenhusz
(2012), xLindsaeosoria (45.2 Ma, 38.0–
52.3 Ma)
Schuettpelz
and
Pryer
(2009),
x Lindsaeosoria (46.3–52.9 Ma)
Regalado et al. (2017), xLindsaeosoria
(60 Ma, 30.4–98.4 Ma)
Testo and Sundue (2016), x Lindsaeosoria (71.1 Ma, 65.0–72.0 Ma)

a - Odontosoria chinensis
b - xLindsaeosoria flynnii
c - Lindsaea ensifolia

C

×Dryostichum singulare W.H. Wagner е друг
междуродов хибрид открит в горите на Онтарио, Канада. Хибридът е стерилен, резултат от кръстосване на Dryopteris goldiana и
Polystichum lonchitis. В Северна Америка са
познати 10 вида и 30 междувидови хибрида
в род Dryopteris и 10 вида и 10 междувидови хибрида от род Polystichum. В миналото
са докладвани два междуродови хибрида
между Dryopteris и Polystichum. Първият е от
1913г във Вирджиния, САЩ - Polystichum acrostichoides x Dryopteris cristata. При изследване
на двата запазени екземпляра се оказва,
че става въпрос за P. acrostichoides, а не за
хибрид. Другите сведения са от 1942г Strasov,
Словакия – Dryopteris filix-mas x Polistichum lobatum. Няма запазен хербариен материал
и хибридът не е официално признат. Екземпляр от истински хибрид между видове
от двата рода е открит 1973г. През 1981г погрешно е определен като двойно переста
форма на Polystichum acrostichoides въз основа на един презимувал лист. Следващото
предположение е, че това е морфологична
форма резултат на екологични условия или
патология или хибрид на Dryopteris filix-mas и
P. lonchitis. Дадено му е името x Dryostichum
singulare. Постепенно се изяснява, че единият родител е P. lonchitis, но като претенденти
за втори родител остават няколко възможности – всички те от род Dryopteris. По пътя
на изключването се стига до D. goldiana, което по-късно е потвърдено и от цитологични
изследвания. След около 10 години проучвания и теренни обходи са открити общо 5
екземплюра от три места, всички от гористи
терени с отделни морени доломит. И на трите места родителските видове съществуват
съвместно.
× Cyclobotrya telespirensis е новмеждуродов хибрид, описан 2016г от района на
река Teles Pires в южна Амазония, Бразилия.
Открито е само едно растение сред множество от папрати от двата предполагаеми
родителски вида - Polybotrya goyazensis и Cyclodium meniscioides var. meniscioides. Генетични
анализи доказват произхода на хибрида.
× Cyclobotrya amalgamata. Родителските
видове са: Polybotrya osmundacea и Cyclodium
meniscioides var. meniscioides. Открит е 2017г
след анализ на хербариен материал събран през 2011 в планината Maranguape,
североизточна Бразилия.

x Hemionanthes gryphus. Междуродов хибрид с неясен статут, открит 1987г. Предполагаемите родители са Hemionitis subcordata
x Cheilanthes skinneri, но според част от авторите не става въпрос за хибрид, а за самостоятелен вид папрат.

Най- невероятният хибрид сред папратите

20 January 2021/ 18:41:18

Има няколко хибрида между папрати от
различни родове известни още от началото
и средата на XXв. В последствие с навлизането на съвременните методи за изследване, част от тях се оказват грешно определени, а при други в последствие родовете на
родителските видове се обединяват и междуродовите хибриди се оказват вътреродови. Все пак към края на века са открити няколко истински междуродови хибриди сред
папратите.
xLindsaeosoria flynnii е един от едва няколкото междуродови хибриди сред папратовите растения. В случая родителските
Lindsaea ensifolia (натурализиран вид) и Odontosoria chinensis (местен вид) на о-в Хавай.
Растението е открито през 1987г. Подобно
на xCystocarpium това е пример за изключително дълбока хибридизация между два
вида, чиито генетични линии са се разделили преди повече от 60 млн. години на границата между Мезозой и Ценозой. Поради
невъзможността за категорични изводи за
възрастта на видовете тези два хибрида - x
Cystocarpium и xLindsaeosoria си оспорват
първенството за кръстоска между най-отдалечените видове. И то не само в растителното, но и в животинското царство. Според
различните източници:

арх. К. Лаковски

416

Африка (Килиманджаро,
Kilimanjaro - 5895m)
Asplenium monanthes - 4300м
Asplenium praegracile - 4400м
Polystichum wilsonii - 4500м
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Папуа Нова Гвинея ( вр.Пунчак Джая,
Puncak Jaya - 4884м)
Athyrium minutum - 4200м
Cheilanthes papuana - 4200м
Grammitis frigida - 4200м
Papuapteris linearis - 4300м

Lepisorus waltonii
Cystopteris dickieana

Lepisorus clathratus
о-в Хаваи ( вулкан Мауна Кеа,
Mauna Kea - 4205м)
Asplenium trichomanes - 4050м
Южна Америка ( Аконкагуа, Aconcagua6960м)
Huperzia crassa - 4850м
Huperzia andina - 4700(5000)м
Isoetes andicola - 4900
Isoetes lechleri - 4900м
Isoetes boliviensis - 5000м
Asplenium triphyllum - 5100м
Asplenium castaneum - 4550 (5100)м
Elaphoglossum mathewsii - 4700м
Eriosorus rufescens - 4820м
Hypolepis obtusata - 4675м
Pellaea ternifolia - 4675м
Polypodium flabelliformis - 4820м
Polystichum orbiculatum - 4800м

По подробно е проучено разпространението на папратите във високите части на
Алтай. В близост до линията на вечния сняг
папртаите имат ограничено разпространение. Почти винаги находките са на единични растения. Изключение прави Botrychium
lunaria, която образува малки групи с 5-10
екземпляра. Тя е и единственият вид, който
расте между камъните върху вечния лед на
ледниците. От останалите видове най-близо
до ледния език са откривани екземпляри от
Cystopteris dickieana (100-350m). Други видове, които показват приспособимост към суровите условия на планините, са Cystopteris
fragilis, Woodsia asiatica, W. heterophylla, Gumnocarpium continentale.

Папратите и планините
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Трудно е да се каже коя е точната надморска височина, до която достигат папратовите растения в своето разпространение
по планинските склонове. Логично горната
граница на хабитата не надвишава нивото
на снежната линия в съответния масив. Интересен е фактът, че тези растения, които
успяват да оцеляват успешно близо до вечните снегове, обикновено са свързвани от
хората с усойните гори, джунглите и влагата
на тропиците.
На голяма височина растат папратовидни както в най-високите планини на умерените ширини, така и в тези, които са близо
до екватора - вулканите на Хаваите, Хималаите, Папуа Нова Гвинея, Килиманджаро и
Андите. В Хималаите само около 1% от видовете папрати растат в алпийската зона,
като никой от тях не е типичен за този хабитат, което води до извода, че това са основно разклонения от субалпийски популации,
които едва успяват да понесат суровите и
стресиращи условия на откритите планински склонове. Дърветата и храстите служат
като заслон срещу изсушаването и създават
подходящ хабитат за папратите, което обяснява силната корелация между дърветата и
видовото многообразие при папратите. А
тъй като една трета от папратите в Непал са
епифити, липсата на дърветата като среда
и катализатор на микроклимата обяснява
рязкото намаляване на папратите над горната граница на гората. Срещат се и изключения, при които съществуват алпийски
или субалпийски съобщества доминирани
от папрати, напр. по склоновете на масива
Карстенс на ов. Папуа Нова Гвинея, където
близо до снежната линия често доминиращ
видове са Papuapteris linearis, Gleichenia bolanica или Gleichenia vulcanica.
В Азия има поне 90 вида папратови, които виреят над 4000м, а в Южна Америка те
са дори повече - поне 120 вида. Основно
това са същински папрати, но има и плауни, змийски и водни папрати.
Ето и кратък списък на някои от видовете папратовидни и височината, на която са
откривани най-високо в различните планински райони:

Хималаите и планините на централна Азия
( Еверест, Everest - 8848м)
Platygyria waltonii = Lepisorus waltonii - 4780м
Polystichum lachenense - 5000м
Polystichum shensiense - 4850м
Lepisorus clathratus - 4820м
Cystopteris dickieana - 5580(5600)м
Cystopteris fragilis - 4950м
Athyrium wallichianum - 4800м

Athyrium wallichianum

III.12. Папратите и планините
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Polystichum
shensiense

Melpomene flabelliformis
= Polypodium flabelliformis
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Asplenium triphyllum

Asplenium castaneum
Papuapteris linearis
= Sticherus bolanicus
= Gleichenia bolanica

Elaphoglossum mathewsii
Polystichum orbiculatum

Asplenium monanthes
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Eriosorus rufescens

Pellaea ternifolia

Папратите и планините

Характерно е, че не винаги видовото разнообразие и ендемизмът при семенните растения
в даден район са в пряка връзка с тези на папратовите. Например в югозападна Австралия се
срещат едва 0,1% от световните папратови ендемити, но около 1% от ендемитите сред семенните растения. Аналогично в Южна Африка, Капска провинция са средоточени повече от 2%
от световните ендемити от семенни растения, но по-малко от 0,5% от ендемитите сред папратовите. При папратите липсват подробни оценки (с изключение на Европа и малките изолирани океански острови), които да дадат категоричен отговор на това колко са застрашените
от изчезване и редки видове. Наред с това в тропиците постоянно се регистрират нови видове,
за които няма достатъчно данни, за да будат включени в списъците на защитените видове.

Получава се така, че поради дългите
процедури за оценка на риска и състоянието на популациите, някои видове може
да изчезнат преди да бъдат категоризирани
или дори преди още да бъдат открити. Голям
проблем е това, че консервационният статус е определен само за около 2% от видовете, докато за другите все още няма пълни
данни. Към 2019г 77 вида папрати и плауни
са регистрирани като Критично застрашени (CR), а 84 като застрашени (EN) и 100
като Уязвими (VU). От критично застрашените само 7 са от Европа: 4 представители на
сем.Isoetaceae (по един от Гърция, Италия,
Франция и Испания), като първата не е потвърждавана от 1885г и е възможно да е изчезнала. Останалите три вида са същински
папрати от Макаронезия, като от всеки от тях
са останали по по-малко от 100 растения:
• Polystichum drepanum ендемитен вид
за Мадейра, Португалия
• Hymenophyllum maderense ендемитен
вид за Мадейра, Португалия
• Grammitis azorica ендемитен за Азорските острови
От европейските видове 9 са със статут застрашени и отново от тях 4 са от сем. Isoetes.
Още два са водни папрати и отново 3 са същински папрати. Още 9 са със статут уязвими и пак 3 от тях са от сем. Isoetes, а 3 - ендемити от Макаронезия.
Оказва се, че едва 1,6% от папратите са
със висок природозащитен статут (VU, EN, CR,
EW или EX) според червения списък на UICN.
Освен това се забелязва силна географска
и таксономична неравномерност в данните за състоянието на популациите. Около
2/3 от регистрираните в червените списъци видове принадлежат към едва 9 рода
- Asplenium, Blechnum, Cyathea, Diplazium,
Elaphoglossum, Huperzia, Hymenophyllum,
Polypodium и Thelypteris. За някои страни видовете в списъците на IUCN (2008) съставляват 25% от папратовата фауна ( Света Елена,
Възнесение и Тристан да Куня), за други като
Еквадор - 13%, а в Китай - едва 1% от общия
брой видове папратови растения (въпреки
че поцентът на ендемизъм е над 25%). По същия начин стои и въпросът със мерките, които се предприемат за опазване на папратите - в едни страни те са много разнообразни
и мащабни, докато в други са минимални.
В хабитати подложени на чести природни или човешки промени, особено застрашени се оказват популациите на бав-

норастящите видове, защото те не успяват
или трудно достигат зрялост между две поредни смущения в средата. Такива видове
сред папратите обикновено са най-едрите
дървовидни папрати и покълващите на тъмно (сем. Ophioglossaceae), при които спорофитите се нуждаят от години, за да достигнат зрелост и да започнат да произвеждат спори. Например Polystichum tripteron в
Япония се нуждае от 11 годинии (Sato, 1990)
а дървовидната Alsophila firma в Мексико - 12
години да достигне зрелост (Mehltreter and
García-Franco, 2008), докато други като Macrothelypteris torresiana в Мексико могат да се
репродуцират само след няколко месеца
(когато още листата им са по-къси от 30см
и са в много ранен стадий от развитието си,
дълго преди растението да достигне окончтелния си размер от 1,5м). Другите папрати
с най-бързо изчезващи популации са сред
водните видове, поради непрекъснатата загуба на хабитати, особено в Стария свят.
На този фон странно изглежда фактът,
че досега има регистрирани само два изчезнали вида папрати - Dryopteris ascensionis
от о-в Асенсион (Възнесение) и Adiantum lianxianense от Китай. Третият вид, който доскоро се смяташе за такъв - Anogramma ascensionis от о-в Асенсион (Възнесение) беше
„преоткрит“ и е със статут CR. Има и една
папрат се смята за напълно изчезнала в дивата природа, но е съхранена в градински
условия - Diplazium laffanianum. Последното
растение е видяно в природата през 1905г.
Видът е ендемитен за о-в Бермуда. През
2010г на острова има само едно възрастно
растение и то е в Националния разсадник.
Към 2014г не е останало нито едно възрастно растение в Бермуда. Последните 12 такива са в зоологическата градина в Omaha,
Nebraska, USA. След като са размножени инвитро в лабораториите на зоологическата
градина голям брои малки папрати са върнати през 2012 на Бермуда и се адаптират
добре. Отделно много млади растения са
отгледани в лаборатории на самия остров и
се правят опити за обратно интродуциране
в подходящи хабитати.
Друг смятан доскоро за изчезнал вид
е хавайският ендемит Asplenium dielmannii =
Diellia mannii ot остров Кауаи. след като не
е намиран почти 100 години, видът е преоткрит през 2003г. В момента по планинските
склонове са известни две популации общо
с по-малко от 100 индивида.

Опазване на папратите
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Както лесно се вижда от следващата таблица,
царството на папратите се простира във влажните
тропици. Очевидно е как нараства не само броят
на видовете когато се движим от умерените ширини към екватора, но се увеличава и процентното участие на папратите във флората. Ако в Северна
Америка, Европа и Сибир папратите съставляват около 2,5% от видовете висши растения, то в Латинска и Южна Америка и Югоизточна Азия процентът наратва до 6-8%, а на островите в Карибско море,
Тихия и Индийския океан участието на папратовите растения във флората достига 9-15%, а в отделни
случаи и над 20%. Има и изключения от това правило както в едната, така и в другата посока. Учудващо малко е разнообразието на папртаите в континентална Африка въпреки наличието на джунгли
и влажни екваториални гори - на целия континент има по-малко видове отколкото на разположения
в непосредства близост о-в Мадагаскар. Обратно е положението с Нова Зеландия - място, което не
бива да се пропуска когато става дума за папрати. Това е униклно място, което въпреки умерения си
климат е приютило най-впечатляващите гори от дървовидни папрати - спомен от времето на динозаврите. Броят папратовидни е доста голям на фона на сравнително малкия брой видове от семенните
растения.
Северна Америка - 440 вида (76 ендемита), около 2,5% от висшите растения
Европа - 175 вида (от 0,55 до 2,5% от висшите растения в отделните страни)
Африка - 630 вида
о-в Мадагаскар - 664 вида (322 ендемита), 5,8% от висшите растения
о-в Реюнион - 248 вида (19 ендемита), 23,4% от висшите растения
о-в Мавриций - 201 вида (14 ендемита), 20,2% от висшите растения
Китай (баз Тайван и Тибет) - 1890 вида (594 ендемита), 6,4% от висшите растения
Тайван - 738 вида (85 ендемита), 17% от висшите растения
Индия - 1022 (47 ендемита), 6,2% от висшите растения
Виетнам - 849 вида, 8% от висшите растения
Япония - 671 вида, 14% от висшите растения
Филипините - 1014 вида, 11,6% от висшите растения
Непал - 550 вида, 9,4% от висшите растения
о-в Борнео - 989 вида (264 ендемита) 8,9% от висшите растения
о-в Нова Гвинея - 1287 вида (599 ендемита), 9,7% от висшите растения
Соломонови острови - 444 вида, 23,8% от висшите растения
Нова Каледония - 282 вида (115 ендемита), 8% от висшите растения
Фиджи - 308 вида , 18% от висшите растения
Хавайски острови - 169 вида (120 ендемита) + 33 интродуцирани, 13,8% от висшите растения
Австалия - 454 вида (153 ендемита), 2,1% от висшите растения
Нова Зеландия - 196вида (31 ендемити) + 32 интродуцирани, 8,3% от висшите растения
Колумбия - 1695 вида (188 ендемита), 7% от висшите растения
Венецуела - 1233 вида (135 ендемита), 7,7% от висшите растения
Еквадор - 1474 вида (182 ендемита), 8,1% от висшите растения
Боливия - 1180 вида (139 ендемита), 8,1% от висшите растения
Перу - 1246 вида (144 ендемита), 6,2% от висшите растения
Бразилия - 1348 вида (488 ендемита), 3,8% от висшите растения
Коста Рика - 1143 вида (101 ендемита), 11,1% от висшите растения
Ямайка - 556 вида (62 ендемита), 18,5% от висшите растения
Куба - 550 вида (91 ендемита), 9,1% от висшите растения
Тристан да Куня - 40 вида (14 ендемита), 38,8% от висшите растения
о-ви Хуан Фернандес - 48 вида (21 ендемита), 18,5% от висшите растения
п-в Камчатка, Русия - 42 вида
о-в Гренландия - 30 вида

III.13. Опазване на папратите
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Кълняемост до 20% се съхранява в продължение на 30 години след изсушаването им. Година
по-рано същият автор постига успех и със зелени спори. Той успява да размножи Osmunda regalis чрез спори от хербарийни образци с възраст 5 и 17 години. Тези резултати доказват възможността за използване на хербарии за размножаване на застрашени и дори изчезнали видове
папрати. Но кълняемостта на спорите варира много в зависимост от влажността, географското местоположение, температурата и конкретния биологичен вид (Ballesteros et al. 2011).
Това прави метода крайно ненадежден и с непредвидими резултати. Много по-сигурен метод
е съхранението на генетичен материал от папрати в специални спорови банки. Възможни са
краткосрочни (<10 години), средносрочни (10-30години) и дългосрочни (>30години) банки. Освен това методите се делят на „мокър“ и „сух“. Тези опции зависят от температурата и относителната влажност - ниската температура и ниската влажност предполагат по-дълъг срок на съхранение. Същевременно стриктно трябва да се следи водното съдържание в пробите, защото
има оптимални стойности, под които жизнеността рязко спада. Изборът на конкретни показатели на средата зависи от генетичния материал, желания срок и наличните съоръжения. Най-обещаващ и приложим подход при папратите е криозамразяването. Криосъхранението включва
спиране на растежа чрез довеждане на културите до ултраниска температура, обикновено
чрез течен азот (-196°C). При тези ниски температури, всяка биологична активност, включително
и биохимичните реакции, които биха довели до клетъчна смърт, е ефективно спряла. Тя предлага възможността за съхранение за неопределен период с минимален риск. Въпреки това,
при някои култури може да се нанесе вреда по време на замразяването и размразяването.
Явления, които могат да причинят вреди на клетките по време на криосъхранение са: извънклетъчното образуване на лед, дехидратация и вътреклетъчно образуване на ледени кристали.
При папратите са приложими и „in-vitro“ техники, но употребата им при застрашени
видове не е препоръчителна и се използва само при вторична интродукция на видове, които
се размножават основно вегетативно или при такива, при които прорастването на спорите е
трудно и бавно. Този метод дава обещаващи резултати при сем. Marattiaceae (Chiou et al. 2006;
Chou et al. 2007; Huang et al. 2011). За сметка на това, изкуственото in-vitro размножаване на
папрати от спори, гаметофити или меристемна тъкан на спорофити широко се прилага за
много декоративни видове. Това дава бързо (3-4
месеца) голям брой растения и е алтернатива
на събирането на папрати от дивата природа при условията на увеличаващо се търсене.
През 2010 година Volis & Blecher предлагат
и реализират нова концепция в опазването на
застрашени видове, наречена „Quasi in situ“. Тя
се състои в отглеждане на изкуствено размножени гаметофити в участъци от естествената
или близка до естествената среда. Целта е да
се комбинират предимствата на „in situ“ и „exsitu“ подходите като се осигури възможност
еволюционните и адаптационни механизми да
действат по време на консервационната дейност. Подобен подход е прилаган и по-рано,
най-вече при устаноовяване на редки видове
с ограниченоо разпространение в нови участъци с подходящи условия, които са отдалечени и откъснати от основните хабитати на вида.
В последните години се наблюдава комбинирано прилагане на различните методи като
се цели максимално съхранение на хабитатите и стабилизиране на популациите, дългосрочни гаранции за опазване на генофонда,
интрудуциране на растения в места, на които
те са изчезнали в резултат от човешката дейност.
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Има два основни подхода в опазването на биоразнообразието - „in situ“ и „ex-situ“. Insitu опазване буквално означава „опазване на място“. Това е процес, за защита на застрашените видове в естествената им среда както и защита или почистване на самите местообитанията. Този термин се отнася също и за опазването на генетичните ресурси в естествени популации. Едно от предимствата на in situ стратегията за опазване е, че поддържа възстановяване
на популациите в околностите, където те са развили своите отличителни белези и така помага
да се гарантират протичащите процеси на развитие и адаптиране в рамките на естествената среда. Като последна мярка, in sito за опазване може да се използва за цялата или за
част от популацията (когато местообитанието е твърде труднодостъпно). Важно е размерът на
популацията да бъде достатъчен, за да позволи необходимото генетично разнообразие, така
че да има добър шанс растенията да продължат да се адаптират и развиват във времето. Това
изисква точно познаване и продължителен мониторинг на гъстотата на популацята в естественото разпространение. Популациите трябва да бъдат защитени от неоторизиран достъп,
унищожаване от хора или домашни животни, неблагоприятни промени в условията на среда.
Ex-situ запазване буквално означава „извън площадката за опазване“. Това е процес,
за защита на застрашените растителни или животински видове извън естествената им среда. Обикновено най-добрият начин за осигуряване на шанс за оцеляване на един вид е чрез
преместване на част от популацията на по-малко застрашени място. Изключително трудно е
да подражава на околната среда на първоначалното местоположение на колониите поради
големия брой променливи определящи първоначалните условия на преместената популация
(микроклимат, почви, симбиотични видове, хищници и т.н.). Също така е техническо предизвикателство да се изкоренят необходимите растения без да бъдат наранени и увредени. Зоологическите градини и ботанически градини са най-конвенционалните методи на прилагане на
ex-situ за опазване. В тях се помещават защитени екземпляри за размножаване и реинтродукция в природата, когато е необходимо и възможно. Тези съоръжения предоставят не само
настаняване и грижи за екземпляри от застрашени видове, но и имат образователна стойност. Те информират обществеността за статута на застрашени видове и факторите, които
са причина за заплахата. Ex-situ e полезен метод в усилията на човека да поддържа и опазва
нашата околна среда, но рядко сам по себе си е достатъчен, за да запази видове от изчезване. Ex-situ се използва в краен случай, или като добавка към in-situ мерките, защото не може
да пресъздаде местообитанията в тяхната цялост: цялата генетична вариация на даден вид
или онези елементи, които с течение на времето, може да спомогнат за адаптират на даден
вид към променящата се среда. Вместо това, ex-situ методът премахва видове от естествената им екологична среда, и ги запазва в полу-изолирани условията, при които естествената
еволюция и процеси за адаптация временно са спрени или променени чрез въвеждане на
образец за една неестествена среда. Недостатъкът на това е, че повторно освободеният екземпляри може да нямат генетични мутации и адаптации, които да им позволят да се адаптират в постоянно променящото се естествено местообитание. Конкретно при папратите този
метод се оказва начинът да бъде спасен от изчезване Diplazium laffanianum от о-в Бермуда.
До края на XXв почти липсват сведения за наличието на естествени спорови банки в
почвата. Постепенно се трупат все повече доказателства за наличието на жизнени спори в
почвата. Първоначално се смятало, че спорите покълват непосредствено след попадането си
в подходяща среда. После се установява наличието на непокълнали жизнени спори, но се изказват мнения, че споровите банки не функционират по начина, познат от семенните банки.
Първите публикации свързани с потенциала на тези банки в консервационни дейности за редки видове папрати са тези на Dyer & Lindsay, 1992, 1994; Dyer,1994, Ramirez-Trejo et al. 2004. Ranal
(2004) пък изказва предположението, че дървесната кора също може да бъде in situ спорова
банка, която да послужи в опазването на биоразнообразието. Подобно на семената, спорите
се делят на „съхраними” (orthodox) и „трудно съхраними” (recalcitrant). Зелените спори бързо
се „развалят“ поради нетолерантността си към изсушаване, ускорения метаболизъм и невъзможността да престояват в спящо състояние (Kato, 1976), затова се третират като аналогични
на „трудно съхраними семена” (recalcitrant seeds). Gabriel y Galan & Prada (2011) анализират
жизнеността на спорите в зависимост от вида и условията на съхранение. Ballesteros (2011) изследва различните техники за консервация на спори и опазването на кълняемостта им. Magrini
(2011) извлича жизнени спори от застрашения вид Dryopteris tyrrhena от хербариумни образци.
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По много от папратовите растения живеят гъби - те могат да бъдат сапрофити,
паразити или да са в симбиоза с гостоприемника. Например подробно проучване на
орловата папрат в Обединеното кралство
установява 66 различни таксона гъби, често
по няколко на един и същ екземпляр от папратта. Сапрофитните гъби често не биват
отбелязвани, тъй като те по никакъв начин
не влияят вържу развитието на растението
докато е живо и се хранят с листата едва
когато те загинат. Обратно на това паразитните гъби засягат живите папрати. Няма
много изследвания на тези взаимодействия,
защото гъбните инфекции рядко засягат
тежко папратовите и лесно се контролират с фунгициди. Но при един от видовете
гъбичното заболяване се отразява доста
пагубно, а още по-забележимо го правави
фактът, че гостоприемникът е Rumohra adiantiformis (leatherleaf fern) най-широко отглежданата като декоративно растение папрат.
От това заболяване страдат оранжерии в
Хаваите, Коста Рика и Флорида. То се причинява от паразитните гъби Colletotrichum
(Sordariomycetes, Ascomycota) и протича
като тежка антракноза (кафяви петна по
листата) (Leahy et al., 1995). Мицелът засяга
неразтворените още листа и те се развиват ненормално като имат обгорял вид. Възрастните листа и ризомите изглежда не са
възприемчиви към антракнозата. Спорите
на гъбичките се разнасят с водата и градинските инструменти и химическата борба е
невъзможна. Единственото решение е изолиране на засегнатите растения и стерилизиране на почвата и инструментите в засегнатите участъци.
Интересно е, че един вид гъбите обикновено паразитират само върху определени
родове или видове папрати и понякога това
може да се използва за идентификация на
растението.
Както при семенните растения, така и
при папратите, голяма част от видовете са
в симбиоза (микориза) с гъби. Гъбите помагат на растенията за усвояване на вода
и минерали Най-често гъбите не могат да
съществуват отделно от папратта гостоприемник. Микоризата е доказана при над 80%
от изследваните видове папрати, като всички прояви на симбиоза се наблюдават по

ризомите. Такова взаимодействие е открито
както при спорофитите, така и при гаметофитите.
Повечето проучвания върху отношенията между папрати и животни касаят преките
въздействия върху растенията, защото те са
по-лесни за наблюдение и по-лесно доказуеми. Макар и рядко са налице и непреки въздействия. Най-известното от тях е това
на Lumbricus rubellus - европейския земен
червей, който благодарение на голямата
си плодовитост, студо и сухо устойчивост и
приспособимост, се е превърнал в космополитен вид за умерените ширини на планетата. Той произхожда от Европа, но заедно
с колонизирането на Новия свят се е придвижил по всички континенти паралеллно с
движението на човека. Интересно е, че в естествени условия придвижването на червеите в съседни терени е много бавно (около
1,00м/година), но антропогенният фактор е
изиграл решаваща роля. В Северна Америка местни земни червеи почти липсват
поради характера на последния ледников
период по тези места, който е унищожил
популациите им. Затова местната флора
се е приспособила към почви, в които липсва въздействието на червеите. Обикновено
това въздействие е положително: подобрява
структурата на почвата, аерирането и овлажняването, едновремненно с това преработените от червеите органични вещества
стават по-лесно усвоими за растенията. Но
за непривикналите с това растения в САЩ
и Канада, този стрес често се оказва пагубен. Червеите се хранят с падналите и гниещи листа от горската постилка и намаляват
само за няколко години дебелината ѝ почти
двойно като променят значително химическия и механичен състав на средата, която
обитават много дребни семенни и папратови растения. В много от наблюдаваните
райони на Минесота напълно е изчезнала
лунната папрат Botrychium mormo и това е
пряко свързано с количеството на инвазивния вид земни червеи (Gundale, 2002).
Прякото въздействие на животните върху папратите е предимно антагонистично
(растението е храна за тревопасни животни) и по-рядко мутуалистично (симбиоза).
Хронологично първите доказателства за това
са фосилни находки от карбон и триас. Открити са следи от нагризване по листа на
два вида папрати както и дупки на акари по
ствола на дървовидна папрат.

Болшинството животни, хранещи се с папрати, са безгръбначни, докато почти всички гръбначни избягват да ядат части от папратовите растения. Внесените от човека и в
последствие подивели прасета на Хаваите
понякога нападат дървовидните папрати
богати на скорбяла. При определени видове те повреждат до 10-15% от популацията
като предпочитат младите индивиди. Говедата на различни места по света при определени условия пасат орлова папрат в
ограничени количества. Различните видове
елени в умерените ширини на Евразия и Северна Америка също се хранят с папрати,
като количеството и вида на участващите в
диетата им видове зависи от местообитанието, възрастта на елените, сезона и други фактори, но най-често това са видове от
род Dryopteris, орлова папрат и Matteuccia
struthiopteris. Необикновено е храненето на
една птица - червенушка (Pyrrhula murina)
ендемичен вид за Азорските острови. Тя
превключва диетата си от плодове, семена и безгръбначни през лятото и есента към
папратови листа и спорангии както и дървесни семена и цветни пъпки, през пролетта
и зимата когато храната е оскъдна. Храни
се със спорангиите на Culcita macrocarpa и
Woodwardia radicans (European chain fern), от
които премахва индузия. През най-гладните
месеци птиците ядат и листата на орловата
папрат и Osmunda regalis.
Растителноядните животни нормално унищожават от 5-15% до 30% от листната
маса на растението. При това съотношението е сходно при епифитните и тревистите папрати, както и при папратите и семенните растения в тропическите области. Стерилните и фертилните листа биват еднакво
предпочитани, но е характерно, че по-често
биват изяждани старите листа, а младите
не са засегнати.
В началото на XXв. учените познавали пренебрежимо малък брой насекоми,
хранещи се с папрати. Постепенно техният брой нараствал, но с доста бавни темпове. Появили се теории, които обяснявали
факта, че въпреки ограничените защити на
папратите насекомите предпочитат семенните, с по-малкото съдържание на хранителни вещества в папратовите листа. Разбира се, появява се контра теория (Hummel
et al.(2008)). Тя се обляга на съвпадението
по време между разцвета на гигантските

тревопасни динозаври през юра и бума
на папратовите. Гигантските влечуги се появяват, въпреки че храната на тревопасните
се състояла изключително от уж „бедните
на хранителни вещества“ папратови листа.
Същата теория обяснява изобилието от видове насекоми, които предпочитат семенни растения, с появата на многообразие от
цветове, които са пълни с нектар и прашец,
и плодове богати на хранителни вещества.
Тези нови източници на храна предизвикват
разцвет на видове хранещи се с тях, които
същевременно не се конкурират с динозаврите. Но тази нова теория не може да
даде отговор защо се наблюдава такава
диспропорция в съотношението на видовете растения и хранещи се с тях насекоми
за семенните и папратовите. Първо Balick
(1978) изброява 420 вида насекоми. После
Hendrix (1980) равизира списъка като премахва тези, които се хранят с мъртви листа
на папрати, но за сметка на това добавя
нови данни и броят достига 465. Така според различните автори отношението на видовете растителноядни насекоми/растения
е до 25 пъти по-голямо в полза на семенните
в сравнение с папратовите. Според други
учени разликите на са чак такива, защото
данните са некоректни поради доскорошната липса на подробни изследвания на
папратите в ролята им на храна за насекомите. Изхождайки от някои сравнително
изчерпателни локални проучвания (до 80-те
години на XXв. 15% от познатите насекоми
хранещи се с папрати са от Англия, а 12% от
Хаваите) и интерполирайки резултатите, те
казват, че би следвало да съществуват 15003500 вида такива насекоми. о тези насекоми или предстои да бъдат открити или са
известни, но не се знае, че се хранят с папрати. След 2000-та година се наблюдава
скок в описването на нови видове насекоми, което се дължи на засиленото търсене
на подходящи видове за биологична борба
с плевелите и инвазивните видове папрати.
При проучване в Мексико се оказва, че
орхидеите и бромелиевите обитаващи един
и същ район с папратите в много по-малка
степен биват засегнати от растителноядни
насекоми (съответно 32%, 15% и 60-90%). Това
наблюдение на Winkler et al. (2005) навежда
на мисълта, че или папратите не притежават
в същата степен като семенните растения
защитни механизми или, че насекомите са
станали резистентни към тях.
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Насекомите по отношение на храненето
се делят на генералисти и специалисти.
При тези, които предпочитат папрати има и
от двата типа. Първите следват стратегията
да ядат по малко от различни видове, така
че да поемат незначителни дози токсини
или да ядат само от растения с малко съдържание на токсини. Вторите се специализират към един или малко на брой видове,
които съставляват преобладаващата част
от диетата им, и развиват приспособления
за устойчивост, неутрализиране или дори
акумулиране на растителните токсини за
собствена защита. Екстремен генералист
е гъсеницата на Tarchon felderi, която се храни с повече от 65 вида папратови и семенни
от Коста Рика. Rowell et al. (1983) провежда
лабораторни опити в Коста Рика с два вида
скакалци: генералист (Homeomastax dentata)
и специалист (Hylopedetes nigrithorax). И на
двата вида насекоми са предложени 13
вида папрати, като скакалците ядат от всички. Разликата е там, че генералистът не проявява апетит само към един определен вид,
а специалистът определено показва предпочитания само към два от видовете.

Polystichum acrostichoides нападнат от гъсеници на молеца Herpetogramma aeglealis

Основно растителноядните насекоми
се хранят с листа от папратите, много помалък брой видове ядат корените (3.3%) и
спорите (2.4%), докато други са дълбаещи
(5.9%) или шикалкотворки (4.3%) Balick et al.,
1978). Като цяло почти по равно са специалистите и генералистите сред тях.
Интересно
поведение
демонстрират гъсениците на един молец от сем.
Gelechioidea в Коста Рика. Barker et al. (2005)
описва как гъсениците се хранят върху 5
вида папрати, като обират спорангиите, изяждат спорите, а останките закрепват върху
какавидите си като разчитат на мимикрията,
за да се защитят от хищните паразитни оси.
Някои пеперуди снасят яйцата си по листата
на дървовидни папрати и тъй като те наподобяват по форма и големина сорусите на
растението се предполага, че това също е
проява на мимикрия. Интересно поведение
демонстрира гъсеницата на молеца Herpetogramma aeglealis, която се храни с листата
на североамериканската папрат Polystichum acrostichoides. Гъсеницата „строи“ временно убежище на върха на листото като
завива листните дялове и оформя топче, напомнящо върха на неотворено листо. Вътре
тя се крие и едновременно с това се храни.
Като порасте тя се пренася на друго листо
и строи ново убежище. Това се повтаря три
пъти преди да какавидира. Освен хранене
по този начин гъсеницата си осигурява и укритие от хищниците като всяко изоставено
обежище обърква врага като представлява
заблуждаваща мишена.		
Папратите реагират по два основни
начина на щетите нанесени от растителноядните насекоми. Първият е пасивен - чрез
засилен растеж, а вторият активен чрез защита от вредителите - постоянна или целева. При първият растението отвръща на
атаките със усилено развитие на млади
листа, които да компенсират загубата на
биомаса. Така например при дървовидната мексиканска папрат Alsophila firma
всички индивиди синхронизирано проиизвеждат цялия си годишен прирст от листа в
рамките само на двата месеца от дъждовния сезон, когато изобилието от насекоми
е най-голямо. Повечето растения разчитат
на по-сигурния ефект от синтез на активни вещества в резултат на вторичен метаболизъм, които да отблъснат атаките. Това
може да става превантивно и чрез акумулиране да предоставя постоянна защита.

Този метод обаче е свързан с голям разход
на енергия и растенията са развили по-икономичен подход, при който биохимичните
реакции протичат само като директен отговор на конкретно химическо или механично
въздействие. Тези вещества се наричат фитоалексини и представляват специфични
феноли. При папратите още няма доказателства за секреция на фитоалексини и се
предполага, че тяхната защита се изразява
само в перманентно образуване на токсини. Метаболизмът и фотосинтезата при папратовите протичат по сходен начин с този
при семенните растения, макар че метаболитите при папратите не показват толкова
разнообразние. Най-честосрещаният механизъм за защита на папратовите включва високо съдържание на фибри и танин в
диференцираните тъкани на възрастните
растения. Многото фибри в комбинация с
вдървенените клетъчни стени (съдържащи
лигнин) затрудняват растителноядните животни и предоставят добра защита стрещу
гризящите насекоми. Това обаче не може
да попречи на смучещите насекоми, които се хранят със сок директно от флоема
на растението. Танините пък правят тъканите невкусни и трудносмилаеми. Освен танин в папратите се съдържат много други
субстанции, които отблъскват растителноядните животни. Тези вещества биват: алкалоидите ликоподин в плауните и палустрин
в хвощовете (съвсем доскоро се е смятало, че алкалоиди при същинските папрати
не се синтезират, но при съвремнните поподробни проучвания наличието им е доказано. Например в Индия, при изследване
на 34 вида папрати, алкалоиди са открити
в 2/3 от тях; Shakoor A Mir, 2013), канцерогенни гликозиди (напр. птакилозид в Onychium
contiguum и Pteridium aquilinum; Somvanshi
et al., 2006), цианогенни гликозиди (напр.
прунасин в Cystopteris fragilis и Pteridium aquilinum, вицианин в Davallia), ензими (напр.
тиаминаза в хвощовете, Nephrolepis exaltata,
Pteridium aquilinum; Hendrix, 1977), фитоекдизони (напр. Blechnaceae, Dennstaedtiaceae,
Dryopteridaceae, Gleicheniaceae, Osmundaceae, Polypodiaceae и Pteridaceae; Kaplanis
et al. 1967; Carlisle and Ellis, 1968; Russell and
Fenemore, 1971; Hikino et al., 1973) и различни
защитни протеини (Markham et al., 2006).
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Някои родове папрати са високо ценени от градинарите поради червеното, розово, бяло или виолетово оцветяване на младите листа (напр. Blechnum). Това се дължи на
синтеза на антоцианини, които преобладават пред хлорофила в началните стадии на
развитието на листата. Предполага се, че освен пигменти, в листата се съдържат и токсини. Има две обяснения на това оцветяване:
1.) защита от тревопасни 2.) защита от гъби.
Втората хипотеза косвено се потвърждава
от наблюденията върху поведението на колонии листорезните мравки Atta colombica. Те
трупат парченца листна маса в подземните
си гнезда, върху които отглеждат гъби за храна. Интересно е, че мравките използват голямо разнообразие от растения, но когато им
бъде предоставен избор, те избягват именно листа съдържащи антоцианини, в това
число и папратови. На това се гради предположението, че тези вещества в малдите
папратови листа действат като фунгициди.
Основно насекомите, които използват
под някаква форма папрати за храна са от
три разреда - Ципокрили, Полутвърдокрили
и Пеперуди.
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възползват от този микрохабитат са чужди
видове интрудоцирани от тропиците като
Tapinoma sessile и Wasmannia auropunctata. Тези
мравки не могат да издълбаят сами такива
тунели, нито предлагат в последствие защита на растението от врагове, а просто
се възползват от ситуацията. За тяхно съжаление животът на листата на тази папрат е
само 7-8 месеца и мравките скоро трябва
да освободят убежището си.
Противно на ширещото се мнение, че
отделянето на нектар е директно свързано
с цъфтежа на растенията, то може да се
наблюдава и при папратите. Те са най-примитивните растения, при които се наблюдава такова явление. Поради липсата на
цветове и различния механизъм на рзмножаване на папратите очевидно целта на
нектара не е привличане на опрашители.
От днешните папрати нектар отделят следните видове: род Angiopteris (Marattiaceae),
род Cyathea (Cyatheaceae), Pteridium
aquilinum (Dennstaedtiaceae), Polybotrya
(Dryopteridaceae), Photinopteris, Merinthosorus, Holostachyum, Drynaria, Platycerium,
Polypodium, Pleopeltis (Polypodiaceae). При
Polypodium нектарниците се намират по
листата и вероятно произхождат от прости
хедатоди („водни“ жлези, които служат за отделяне на вода и соли). S. Koptur провежда
редица изследвания в Мексико и установява, че нектарът се състои предимно от глюкоза, фруктоза, захароза и аминокиселини.
Той устанявява, че сладкият нектар привлича
мравки, които в замяна осигуряват защита
на папратите от насекомите. Сравнявайки изолирани растения, с такива, до които
мравките имат достъп, той наблюдава до
10 пъти по-големи щети от гъсеници по листата на растенията, по които няма мравки.
Неколкократни изследвания на орловата папрат дават противоречиви данни за връзката
между мавките и нектара. Докато Rashbrook
et al. (1992) открива, че всъщност не нектарът
е този, който е привлича мравките и ги кара
да предпазват от растителноядни насекоми
папратта. Оказва се, че това е непряк мутуализъм и всъщност нектарът служи за храна
на листни въшки, които от своя страна довеждат мравките, а самите мравки бранят
растението, само за да осигурят на въшките
храна и местообитание. Интересен е фактът, че такива отделящи нектар жлези или
органи са открити и на фосилни останки от
папрати датирани преди появата на първи-

Мутуализмът между папрати и мравки е
забележителен при т.н. „мравчени“ папрати от Южна Америка (5 вида Solanopteris,
подрод на Microgramma). Те са забележителни епифитни видове, които на места по
ризоомите си имат характерни сферични
удебеления с диаметър 2,5-3см. откъдето
идва и името „картофена‘ папрат. Грудките
са изключително удобни за дом на мравките от няколко агресивни вида от род Azteca
и Camponotus (Gómez, 1974). Но освен че
мравките пазят папратта гостоприемник от
неприятели, те осигуряват хранителни вещества. Ризомите проникват в ходовете на
мравките и коренчетата се разпростират по
стените на кухините. Грудките, обитавании от
мравки постепенно се изпълват с органични
остатъци от храната им и от мъртви мравки.
Мравките ги напускат, след което грудките
започват да деградират, като стените им попиват вода. Разтворените в нея хранителни
вещества се усвояват от коренчетата (Gay,
1993). В допълнение на това тънички коренчета по външната повърхност на ризомите
достигат до хранителните вещества от тунелите на мравките в стъблото на дървото гостоприемник (Gay, 1993). Последните проучвания сочат, че пряката полза на папратта от
мравките е сравнително малка, по-малко от
1% от необходимия азот (Fischer et al., 2003).
По аналогичен начин ризомите на
Lecanopteris от Югоизточна Азия (13 вида) са
раздути и кухи, осигурявайки дом за мравките, но липсват доказателства, че папратта
извлича полза от това съжителство.

Solanopteris brunei

те мравки. Този факт някои обясняват
с регулация на хидростатичното (тургорно) налягане в клетките на растението или с хипотезата, че тогава
други члененстоноги са изпълнявали
ролята на сегашните мравки като защитници на растението.
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Интересно е действието на растителните хормони. Това са група съединения (полихроксилирани кетостероиди) подобни на
андрогените, които носят общото наименование фитоекдистероиди. При насекомите
те са отговорни за метаморфозите между
различните стадии от развитието им. В същото време те са открити в 6% от всички растения, в това число и папратите. Hikino et al.
(1973) потвърждава наличието на растителни хормони в 170 от 283 изследвани папрати в Япония, като 51 вида са с високи нива
на активни фитоекдистероиди. Takemoto et
al., 1987. и K. Nakashishi, 1988 първи публикуват информация, че са открили в съответни
растителни видове високо съдържание на
хормона β-екдизон. Тези автори съобщават,
че 25 mg β-екдизон може да бъде получен от
25 g листна маса на тис (Taxus bacala) , а при
сладка папрат (Polipodium vulgare) - от 2,5 g коренище. Същото количество β-екдизон е изолиран от немския химик A. Butenandt, 1954
от половин тон ларви на копринената пеперуда. При растенията процентното съдържание на екдизон в клетките е многократно по-високо от това при насекомите, те са
и доста по-устойчиви Хормоните са добре
проучени и наличието им в растенията се
обяснява като защитен механизъм срещу
растителноядните членестоноги. Малки колебания на концентрацията на екдистероидите катализира или инхибира преминаването на насекомото от един етап в следващ.
Това може да има двуяко пестицидно действие - при ускорена метаморфоза ларвата
преминава преждевременно в имаго, което
е с по-малки размери от нормално и често
е стерилно, а при забавена метаморфоза се намалява скоростта на репродукция
на насекомите и от там тяхната численост.
Отношенията между папратите и мравките показват всички степени - от случайни
и неутрални, без полза за растението, до
високо специализиран мутуализъм където
двата партньора не могат да съществуват
самостоятелно. Пример за първото е Acrostichum danaeifolium в Мексико (Mehltreter et al.
2003). Листата на тази папрат, които достигат 2-4м дължина, често биват атакувани от
гъсеници, които се хранят и какавидират във
вътрешността на дръжките (рахисът е с диаметър 1-2,5см). Възрастните излизат през
дупка, която после позволява на мравки да
навлязат в системата от тунели изгризани
от гъсеницата. Повечето видове, които се
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Lecanopteris carnosa

колония Balionycteris maculata
сред листата на Asplenium nidus
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Интересно откритие правят учените в джунглите по склоновете на вулкана Banahaw (2170м
н.в.) в южната част на о-в Luzon, Филипините. Изследвайки една от най-разпространените
епифитни папрати – Asplenium nidus, те установяват, че чашата оформената от листата на
растението е удобно убежище за дървесните жаби. След многобройни наблюдения и експерименти се оказва, че тази папрат играе много важна роля за поддържане популацията
на жабите. Там те намрат убежище с относително постоянна температура и влажност. От
150 проверени в гората папрати в около 35% намират или възрастни жаби или техните яйца.
Инатересно е също така, че през деня това са почти единствените убежища в короните на
дърветата за жабите в проучвания район. Папратта спестява на жабите постоянната денонощна миграция между короните на дърветата (относително сухи и горещи, но осигуряващи
места за ловуване) и земната повърхност, покрита с гниеща органична маса – листа и клони
(осигуряваща влага, температурен комфорт и защита от хищници). При това наличието на
земноводните не зависи от надморската височина – намират се както в подножието, така и
във високата част на планината. Логично предпочитани от жабите са по-едрите папрати, защото съдържат по-голямо количество гниещи материали и вода в чашата си. Намерени са 6
вида жаби - Philautus surdus, Platymantis luzonensis, P. banahao, P. Montanus и Polypedates leucomystax.
Само няколко години по-късно британски учени установяват, че A. nidus играе роля на
убежище и за гущерите (по-конкретно гекона Hemiphyllodactylus typus и сцинкът Lipinia cf. vittigera) Проучванията си те правят в девствените екваториални гори на о-в Борнео, щат Сабах
(Sabah), Малайзия в долината Danum на около 170м н.в. Учените събират 32 растения A. nidus
измиват ги, премахвайки по този начините безгръбначните, които ги обитават и ги пренасят в
опитен участък, където ги поставят на височина между 32 и 61м по дървета без епифитна растителност. След 6 месеца проверяват степента на колонизация на половината папрати и намират яйца на гущерите в 3 от 16 растения. След още 6 месеца проверяват останалата половина от папратите и намират в две от тях яйца, а в 5 – възрастни гущери. Най-вероятно A. nidus
предоставя не само убежища и места за размножаване, но и хранителна база за гущерите.

Още през 80-те години на XXв.
(Medway, 1983) е известно, че един от
най-дребните плодоядни прилепи Balionycteris maculata използва за убежище
чашата на Asplenium nidus. През 90-те
по-подробно проучване на прилепните
убежища в горите на Kuala Lompat , the
Krau Wildlife Reserve, Pahang, Малайски
п-в ( между октомври 1995 и ноември
1999 година) установява, че този вид
предпочита полузатворени убежища с
диаметър 8-20см и дълбочина 7*22см.
В едно убежище се наблюдават 1-14
прилепа – един мъжки с до 9 женски
и тяхното поколение. Сред проучените
убежища по дърветата наред с тези в
изоставени гнезда на мравки и термити, са установени няколко убежища
сред епифитни растения. Две от тях са
папрати от вида A. nidus. Едно по-късно проучване на прилепните убежища
на видове от род Cynopterus показва,
че друг вид прилепи - Cynopterus sphinx
също предпочита епифитната папрат
Asplenium nidus. От 41 открити убежища,
28 са в чашата на папрати. Този прилеп
се среща освен в горите и близо до
места засегнати от антропогенна дейност. В едно убежище се събират над
20 екземпляра. Не е наблюдавано модифициране на убежището от прилепите – те се настаняват сред остатъците от листа и корени в розетката на папратта
без да дооформят убежището.
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Сред папратовите листа намират убежище голям брой животни - насекоми, влечуги и земноводни, както и птици. Но само
малка част от тях се хранят с растенията.
Особено внимание заслужава папратовия
молец от Флорида (Callopistria floridensis). Това
е дребна кафеникава пеперуда, чиито гъсеници се хрянят изключително с папратови
листа. Гъсениците са много лакоми и са наблюдавани на 14 вида папрати. от различни
семейства. Само 2-3 от тях са способни да
унищожат цяло растение. Гъсениците имат
5 цветови разновидности. Те са сериозен
вредител в оранжериите. Срещат се в южните щати на САЩ и страните на Латинска и
Южна Америка.
Макар и рядко пойни птици свиват
гнезда в листата на папратите. В Европа наймного са сведенията за голямо черноглаво
коприварче (Sylvia atricapilla) и градинско
коприварче (Sylvia borin). За брезов певец
(Phylloscopus trochilus), орехче (Troglodytes troglodytes), градинско шаварче (Acrocephalus dumetorum) и др. има само единични наблюдения.
Това са дребни птици, които по принцип гнездят близо до земната повърхност (на височина до
1,5м). Гнездата са откривани в орлова папрат, туфи на D. filix-mas и M. struthiopteris.
Ако някоя птица трябва да се асоциира с папрат, то това безспорно е козодоя (Caprimulgus europaeus). В Англия едно от най-популярните му народни названия е „fern owl“ - папратова
сова. То идва от характерното местообитание - полуоткрити необработваеми поля с единични дървета и храсталаци.
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Cyrtomium caryotideum
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Oleandra neriiformis

Xiphopteris musgraviana

Aglaomorpha meyeniana

Jamesonia
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Lindsaea lancea

Asplenium megalura

Cibotium menziesii

соруси
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Astrolepis cochisensis

Dennstaedtia mathewsii

Diplazium silvaticum

Woodsia alpina

Tectaria moorei
Diplazium sp.
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Oleandra pistillaris

Adenophorus
Adenophorus
hymenopholloides
hymenopholloides
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Asplenium verecundum

Hawaii
Hawaii
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Asplenium cristatum

Asplenium
pinatifidum

Cheilanthes albamensis, USA

Dryopteris arguta
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Asplenium flacidum
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Asplenium dielmannii

Asplenium uniseriale

Dipteris conjugata

20 January 2021/ 18:41:18

Osmunda banksiifolia

Schizaea pectinata
Drynaria bonii
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Cheilanthes parryi
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форми, цветове, текстури

Polypodium pellucidum,
Hawaii

Adiantum macrophyllum

Cheilanthes pruinata
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Pellaea andromedifolia
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Pyrrosia confluens
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Lygodium reticulatum

Pellaea leucomelas
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Blechnum falciforme

Blechnum wattsii

Blechnum chauliodontum

Blechnum nudum

6

Blechnum spicant

Blechnum appendiculatum

Blechnum
gregsonii

форми, цветове, текстури
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Blechnum cycadifolium
Isla Alejandro Selkirk

Blechnum novae-zelandiae
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Cyrtomium falcatum

Myriopteris (Cheilanthes) parryi

Woodwardia areolata
Woodwardia
virginica

Woodwardia unigemata
Woodwardia areolata
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Matonia pectinata

Pellaea wrightiana
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Osmunda cinnamomea, Brunswik, Canada

Gleichenia alpina

Elaphoglossum peltatum
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Gleichenia dicarpa

Polypodium pellucidum, Hawaii

форми, цветове, текстури
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Dryopteris wallichiana 5

Notholaena standleyi 4

6
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Astrolepis cochisensis

Jamesonia alstonii

форми, цветове, текстури

Gleichenia truncata, Malaysia

Phegopteris hexagonoptera
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Cheilanthes covillei

Pentagramma pallida

форми, цветове, текстури
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Asplenium rhizophyllum, walking fern

Lindsaea lancea

Elaphoglossum peltatum
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Pentagramma
triangularis

Odontosoria
gymnogrammoides

Sticherus flabellatu / Umbrella Fern

20 January 2021/ 18:41:18

Lepisorus thunbergianus

форми, цветове, текстури
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Elaphoglossum crinitum

Jamesonia scammanae
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Elaphoglossum lindenii

Jamesonia alstonii

Най- странните
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Сред същинските папрати има и немалко такива, които на пръв поглед никога не бихме причислили към тези растения, такива каквито сме свикнали да ги виждаме. Освен с причудливи форми,
те изненадват с необичайните си местообитания
и външната прилика със семенни растения. Те са
обитатели предимно на топлите райони, но и у нас
не липсват такива „непапратово изглеждащи“ папрати (като например северното изтравниче и четирилистното разковниче).

лианоподобен Lygodium palmatum
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Ceratopteris thalictroides, Australia
Lygodium articulatum, mangemange, NZ
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Pilularia globulifera

Christensenia aesculifolia

Най- странните
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Dipteris conjugata

Lophosoria quadripinnata

Lemmaphylium
microphylium
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Tectaria
heracleifolia
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Най- странните
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Pyrrosia similis

Marattia rolandi-principis

Asplenium flaccidum

Pellaea ternifolia
Adiantum krameri

Dicranopteris clemensiae

Най- странните
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Pellaea ternifolia
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Regnellidium diphyllum
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Acrorumohra diffracta

Anemia elegans

Най- странните

Aspidotis densa
Schizaea elegans
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Elaphoglossum peltatum

Bommeria hispida

Schizaea dichotoma

Най- странните
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Drynaria rigidula
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Dryopteris arguta

Haplopteris alternans

Doryopteris decipiens

Най- странните
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Elaphoglossum peltatum
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Elaphoglossum peltatum

Cheiropleuria bicuspis
Microgramma squamulosa
Microgramma vaccinifolia
Microgramma heterophylla

Acrostichum aureum

Phymatosorus grossus
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Schizaea dichotoma

Най- странните

арх. К. Лаковски

Blechnum tabulare
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Aglaomorpha meyeniana

Tectaria fimbriata

Oleandra neriiformis

Anthrophyum
obovatum
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Pentagramma triangularis

Polystichum
acuminatum

Най- странните
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Lecanopteris pumila

Lecanopteris
luzonensis

Vittaria lineata

Vittaria elongata

Lecanopteris darnaedii
Lecanopteris lomarioides
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Lecanopteris carnosa

Най- странните
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Pyrrosia confluens

Pyrrosia piloselloides
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Polystichum lemmonii
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Asplenium incisum

Polystichum lemmonii
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Abrodictyum pluma

Lycopodiastrum
casuarinoides

Asplenium
hemionitis

Adiantum pyramidale

Sticherus
truncatus

Dipteris novoguineensis
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Pyrrosia piloselloides

Odontosoria
schlechtendalii

Най- странните
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Tectaria incisa

Pyrrosia drakeana
Hypoderris nicotianifolia

Tectaria incisa
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Blechnum moorei

Най- странните

Дълго време папратите озадачавали
какато обикновените хора, така и ботаниците.
Парадоксът идвал от това, че тези растения,
които видимо не цъфтят и не дават семена,
се размножават и развиват подобно на вссички „нормални растения“. Все пак щом
папратите са растения трябвало да имат и
семена? Затова още в древността се появява
поверието, че семената са невидими. Покъсно то прераства в легендата, че те дават
невидимост и на своя приносител. Не всички
вярвали в легендите. Част от учените споделяли схващането, че ситния тъмен прашец
отделян от овалните или продълговати кафяви
петънца по долната повърхност на листата
представлява семената на папратта. Други
считали този прашец за еквивалент на полена
при семенните растения, който служи за опрашване на женските полови клетки, скрити
някъде по растението.
Към края на XVIIв. италианският анатом
Марсело Малпиги първи наблюдава с научна
цел лист на папрат. С помощта на микроскоп
установява, че тъмните образувания по листа
не са еднородни структури, а струпвания на
стотици овални или топчести зрънца. Всяко от
тях е обвито в прозрачна обвивка обкръжено
със сегментирана ивица от по-тъмни и плътни
клетки (т. нар. анулус). Вътре в зрънцата се
съдържа познатия прашец от обли или бобовидни частички. Малпиги отбелязва и факта,
че прашецът се освобождава благодарение
на подобно на катапулт действие на анулуса.
Едва стотина години по-късно тези наблюдения са потвърдени от англичанина Nehemiah
Grew. Но това пак не решава дилемата дали
това са семена или полен. Самият Карл Линей се колебае по въпроса. Първоначално
през 1737г в писмо до шведския ботаник Албрехт фон Халер той пише, че прашецът,
който се вижда с микроскоп, несъмнено е
полен. Само месец по-късно той споделя,
че не знае почти нищо за „несъвършените
растения„ (мъхове, лишей, папрати) и найобъркваща е несигурността дали прашецът
отделян от листата представлява семенца или
полен. През 1751г Линей вече е убеден, че прашецът съдържа папратови семена. Но така
или иначе, големият учен никога не се е съмнявал в наличието на семена при папратите.

През 1794г английският хирург Джон
Линдзи (John Lindsey) за първи път наблюдава целия жизнен цикъл на папрат от спора
до възрастен спорофит. Той засява ситния
прашец върху свежа почва в стъклен буркан
на прозореца си. Полива внимателно и всеки
ден наблюдава под микроскоп малко парченце от субстрата. Нищо не се случва до
дванадесетия ден. Тогава зрънцата започват
да се позеленяват и малко по-късно много
от тях образуват нещо като малък кълн. През
следващите седмици те нарастват, от тях излиза късо кореноподобно израстъче, а цялото малко растенийце добива вид на миниатюрна зелена люспа, която вече е видима
и с просто око. Видът на този етап е като на
дребен лишей или чернодробен мъх. След
още няколко седмици от мембранестата
пластинка пораства листенце, което е различно по форма и цвят от нея. Скоро след
това се появяват нови още по-диференцирани и едри листа, докато накрая се оформи
растение подобно на родителското, от което
е събран прашецът. Линдзи остава убеден,
че е видял как от семе израства възрастна
папрат. Натоварената лекарска практика на
Линдзи възпрепятства по-нататъшни наблюдения. Сър Джоузеф Банкс, президент на Кралското Дружество в Лондон и научен съветник на Кралските Ботанически Градини Kew,
моли Линдзинда събере и изпрати в Англия от
местните папрати, Линдзи му отговаря, че се
съмнява деликатните растения да издържат
такова пътуване и вместо това обещава да
изпрати семена, за да си ги отгледа. Банкс е
поразен от увереността на Линдзи и му пише,
че ако действително знае как може да се постигне това, откритието е много ценно и ще
го докладва пред Лондонското Линеево Общество. Линдзи действително събира спори
и ги изпраща на Банкс с подробни указания
как да бъдат отгледани. Това на практика слага началото на птеридологията. Английските
градинари се научават да отглеждат папрати от спори и разпространяват знанието си
сред своите колеги от други страни. Много
паркове, градини и оранжерии бързо се
обогатяват с екзотични папрати. Кралските
Ботанически градини Kew започват бързо да
увеличават колекцията си от папрати с нови
видове отгледани от спори, които се пристигат от многобройните британски колонии.

James Edward Smith, виден ботаник, птеридолог и основател на Лондонското Линеево
Общство, кръщава в чест на John Lindsey цял
род тропически папрати - Linsaea.
Въпреки практическата полза от откритието на Linsey, възникват и редица нови
въпроси. Еквивалентни ли са „люспите“
(„мембраните“), които той наблюдава на
зародишните листа (семедели, котиледони) при семенните растения? Ако прашецът
на папратите отговаря на семената на семенните растения, къде са произвеждащите
полен антеридии? Как и къде се извършва
оплождането? Тези въпроси, макар и смешни за днешните ботаници, в началото на XIXв
сериозно занимавали научния свят. И това
продължава чак до 1844г, когато швейцарския ботаник Karl von Nägeli наблюдава под
микроскоп долната повърхност на папратови протали. Той забелязва дребни сферични
израстъци (които нарича папили), съдържащи тъмни, спирални нишки. Nägeli забелязва, че когато „папилите“ се навлажнят,
върхът им избухва и освобождава спиралните нишки, които се размърдват и отплават.
Той знаел, че подобни папили и нишки са
наблюдавани вече при мъховете и лишеите
и са наречени антеридии, затова въвежда
същото наименование за паппилите, които
вижда по долната повърност на папратовите протали. Едва 4 години по-късно през
1848г полският граф с ботанически интереси Michael Jerome Leszczyc-Suminki, открива,
че спиралните нишки плуват към друг тип
папили също намиращи се на долната повърхност на проталите. Сега ги наричаме
архегонии. Те имат характерна форма на
колба с тясно и дълго гърло и разширена
основа, която съдържа една голяма клетка,
за която вече се знае, че е яйцеклетката, от
която се развива ембриона. Наблюдението
на Leszczyc-Suminki на практика е завършва
пълния жизнен цикъл на папратите.
Спорите произвеждани от спорофитите са наистина огромен брой. както пише
Robbin C. Moran в своята „A Natural History
of Fern“, на един лист на Dryopteris carthusiana могат да се изброят 7134 сори. Ако
умножим това по средния брой спорангии
в една сора, това прави 114 144 спорангии. И
тъй като в един спорангии има по 64 спори,
това прави 7 305 216 спори на листа. Не лош

резултат за листо с дължина около 60см. Едновременно с това спорите са изключително дребни. Дори най-едрите женски спори
(даващи начало на снабдени с архегонии
протали) на видовете от род Selaginella и
Isoetes, не надвишават 1мм. Повечето спори
са с дължина между 30 и 50µм. По форма
спорите могат да се разделят на две големи
групи - сферично-тетраедрични и бъбрековидни (бобовидни). Разликата във формата
се дължи на особеностите на процеса на
мейоза при съответния вид, при който са
формирани спорите. Тъй като всяка майчина клетка дава 4 спори, които са захванати
заедно преди да се разделят, всяка спора
носи белег на мястото на което клетъчната
стена е била свързана с останалите три спори в тетрадата. При бъбрековидните спори
белегът е къса права линия от вдлъбнатата
страна на спората. При сферичните - белегът е с форма на Y. Тези белези са слабото
място на клетъчната стена, където се случва
разкъсването при прорастване на спорите.
Спорите имат двойна защитна обвивка. Вътрешна - екзоспорий от живи клетки и
външна - периспорий от мъртви клетки (остатък от клетъчната мембрана на майчината
клетка). Тези два слоя определят формата и
текстурата на спората, които са уникален
видов белег. При някои видове периспорият
е едва забележим, много тънък и плътно прилепнал към екзоспория. При други периспорият е ясно видим, с гънки, възли и шипове.
Понякога периспорият е много широк и във
вид на крилца.

бъбрековидни
спори >
сферична спора
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Размножаване на папратите

Част от спорите изпадат навън, но процесът
е постепенен и затова повечето се задържат
вътре. Анулусът се огъва все повече подобно на зареден катапулт. Тогава продължава
до момента, в който силите на адхезията
се изравняват с еластичните сили, които се
стремят да върнат стените на анулуса в първоначалното им състояние. След това еластичните сили вземат превес и изпънатият като
пружина анулус се свива рязко напред и изстрелва спорите навън. Интересно е, че за
да се получи ефекта на катапулта, клетките
на анулуса трябва да се свият едновременно. Силите, които действат на стените им са
доста големи (до 1400-2000кг/см2) и рязкото
деформиране на мембраната предизвиква шум. Поради миниатюрните размери на
клетъчната мембрана и шумът е прекалено
слаб, за да бъде доловен от човешкото ухо, но
все пак се регистрира с чувствителни уреди.
Австралияецът John Milburn, изучаващ физиологията на растенията, заедно с асистентът
си Kin Ritman през 1990г установяват, че именно шумът, предизвикан от деформацията на
една клетка на анулуса, служи като спусък и
задейства всички останали, които моментално също се връщат в първоначалното си състояние и свиват анулуса. Поради малките им
размери и тегло спорите излитат на голямо
разстояние, а част от тях се поемат от вятъра
и биват отнасяни още по-далеч.

Отделни стадии от отделяне
на спорите от спорангия

1. нормално състояние на хидратирана клетка
на анулуса;
2. дехидратирана клетка - вдлъбната тънка клетъчна стена и сближени плътни клетъчни стени;
3. дехидратирана клетка, при която еластичните
сили са преодолели адхезията на водата и са
върнали плътните стени в начална позиция;

1.

2.

3.

Повечето папратовидни произвеждат
само един вид спори, т.е. те са хомоспорови. Но има и видове с два вида спори - мъжки
и женски. От около 300 рода папратовидни
само 7 са хетероспорови - Azolla, Marsilea,
Pilularia, Regnellidium, Salvinia и Selaginella.
При тях се формират два типа спори - мегаспори и микроспори. Особеното при тези
растения е, че мегаспорите (женските спори) прорастват още в рамките на споровата
стена. Това означава, че само малка част
от повърхността на гаметофита (протала)
е открита и може да фотосинтезира (ако
изобщо проталът има такава възможност),
което означава че не се произвежда достатъчно храна за развитието на протала и
ембриона след формирането на зигота. Затова се налага спората да е запасена предварително с хранителни вещества за дълъг
период от време и това води до увеличаване
на размерите ѝ. Спорите, които дават начало на мъжките гаметофити не се нуждаят
от запасни хранителни вещества и затова
са дребни. Веднага след отделяне на спермата от антеридиите, мъжките протали ,водещи началото си от такива спори, загиват.
Освен по форма и размери спорите
се различават по цвят. При болшинството
папратовидни спорите са кафяви. Но има и
групи папрати с жълтеникави спори, каквито
са видовете от сем.Polypodiaceae. Само
около 7% от папратовидните имат зелени
спори. Цветът се дължи на хлорофила , което
означава че тези спори са фотосинтезиращи. Сред тях са сем.Osmundaceae, сем.
Hymenophyllaceae, Matteuccia struthiopteris,
Onoclea sensibilis. както и всички хвощове.
Две са физиологичните разлики на зелените спори от останалите - имат кратък срок
на жизненост и прорастват много бързо. И двете се дължат на това, че зелените
спори остават метаболитно активни през
цялото време, а безхлорофилните спори
прекарват времето преди да попаднат при
подходящи условия за прорастване в спящо състояние. В резултат на това зелените
спори постоянно консумират хранителни
вещества и когато те свърша, спорите вече
нямат енергия да прорастнат. За сметка на
това те не губят време да излизат от спящо
състояние. Жизнеността на зелените спори
е от няколко дни до няколко месеца, а на

другите може да се запази с години. При
първите прорастването става за 1-3 дни от
попадане на подходящ субстрат, докато
при вторите това отнема 10-20 дни. Спящите нефотосинтезиращи спори имат друго
предимство. Те могат да останат погребани
в почвата с години без да загубят кълняемост като така се формират т. нар. спорови
банки. Спорите остават там докато не бъдат
извадени на повърхността където светлината
им действа като отключващ механизъм, за
да продължат жизнения цикъл. Това може
да направят ровещи животни, ерозия или
изкоренени от стихиите дървета. По-късно
се оказва, че има и друг начин спорите да
бъдат провокирани да излязат от спящо състояние. Женските протали на повърхността
на почвата секретират хормони наречени
антеридиогени. Те биват отмити от проталите
и попиват в почвата, където стимулират спящите спори да прорастнат без наличие на
светлина. От спорите се образуват малки
мъжки протали с антеридии. Ако почвата
е достатъчно влажна антеридиите отделят
сперма, която изплува нагоре към големите
женски протали отделили хормоните. (Chiou
и Farrar 1997, Yatskievych 1993).
Спорите на няколко рода - Botrychium,
Ophioglossum и Lycopodium, прорастват
само на тъмно, а проталите се развиват
под повърхността на субстрата. Подземните
протали са лишени от хлорофил и разчитата на симбиозата с гъби, за да си набавят
хранителни вещества.
Интересен е фактът, че спорите на
папратите не причиняват сенна хрема, за
разлика от полена на семенните растения.
Алергията към полен се дължи на протеини
по повърхността на поленовите зърна. Ролята
на тези протеини е да инициират прорастване на полена ако се окажат съвместими
с протеините по повърхността на близалцето, върху което е попаднал. Ако протеините
са несъвместими или поленът не прор, или
поленовата тръбичка, която се образува е
недоразвита и не може да се осъществи
оплождане. Така разпознаването на поленовите протеини предпазва отделните видове
семенни растения от хибридизация. При папратите няма такъв механизъм и съответно
липсват протеини, които да предизвикат сенна хрема у човек, която е вдишал спори.
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Механизмът на отделяне на спорите в околната среда не е просто разпукване на обвивката на спорангия, а по-сложен процес,
който изхвърля спорите подобно на катапулт.
Така те биват изхвърлени доста по-далеч, отколокото ако просто се изсипят от спорангия.
Основна роля тук играе споменатия по-рано
анулус. Неговите клетки заемат около 2/3 от
обиколката на спорангия. Анулусът започва
малко над дръжката на спораангия, като ги
разделят няколко на брой базални клетки.
Диаметрално срещуположно на анулуса
се намират две издължени клетки наречени
stomium (уста). Те са с тънки стени. Докато
спорите узреят клетките на анулуса са пълни с вода. Те имат дебели напречни стени
богати на целулоза и тънка мембранеста
външна стена. Благодарение на адхезията
на водата към целулозата водните молекули
се закрепват здраво към удебелените стени.
Но постепенно водата се изпарява през тънката външна стена и количеството ѝ в клетката
намалява както и налягането върху стените.
Силите на адхезията упражняват сила насочена навътре, която се стреми да свие една
към друга напречните стени на клетките. Те се
деформират и това води до огъване на целия
анулус назад. При това движение двете клетки
на stomium-а. При по-нататъшното изпарение
на вода от клетките на анулуса разделянето
на капсулата на спорангия продължава латерално, спорангият се „отваря“.
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Такъв рядък представител е Grammitis medialis
от южна Индия. Този процес на развитие на
гаметофитите докато спората е още върху
спорофита се нарича вивипария (vivipary)
или „живораждане“. Наред с предимствата
си той се оказва и причина за ограниченото
разпространение на някои видове. Сухите,
дребни и запазващи дълго време жизнеспособността си спори много по-лесно се пренасят на големи разстояния и заемат нови
терени, докато прораслите вече гаметофити
при вивипария почти винаги попадат в същия
микрохабитат, обитаван от спорофита, който
ги е произвел.
Явлението, известно като вивипария,
е сравнително рядък начин на размножаване. Известни са около 140 вида папрати,
притежаващи тази особеност, докато при
семенните растения броят е 227, което макар и по-голямо като абсолютна стойност,
е много по-малко в процентно отношение
като се отчете общия брой видове. Явлението
протича като върху повърхността на листата
се появяват пъпки или луковични образувания
(bulbil, bulblet), от които се развиват нови спорофити. Най-често вегетативните израстъци
са по горната повърхност на листата, отначало във връхната част, където нарастват и найбързо. Последващите етапи от развитието на
растенийцата след появата на първите листа
са аналогични на тези на стандартните спорофити: от ювенилни до зрели растения. При
стресови условия папратите дори предпочитат „живораждането“ пред размножаването
със спори.
Не е достатъчно изследвана същността
на „пъпките“, от които се зараждат дъщерните спорофити на родителските растения,
но най-общо те могат да се поделят на два
типа, чиито типични представители са видовете Аsplenium viviparum и Аsplenium bulbiferum.
Продължителността на жизнения цикъл на
тези дъщерни растения е различен, при А.
viviparum около 36 месеца, а при A. bulbiferum 6-11 месеца. Бройката на вегетативното
поколение също е различна: 40-700 при А.
viviparum и 10-60 при A. bulbiferum. И двата
вида съчетават вегетативното размножаване
с половото, като по този начин се обезпечава наличието в популацията на екземпляри
с различен генотип. Развитието на дъщерни
растенийца започва на много ранен етап от

растежа на листата. Налице са редица морфологични разлики в самите „пъпки“. Началния
етап на вегетативното потомство на A. viviparum наподобява зародиши получени при полово
размножаване. Това се проявява в добре изразена глобуларна фаза, относително късна поява и кратко единство на проводящата система на родител и дъщерно растение, развитие на
коренче. При A. bulbiferum дъщерното растение повече наподобява епифит: слабо изразена
глобуларна фаза, недоразвито коренче, продължителна връзка между проводящите системи
на родител и дъщерно растение. При различните видове папрати, морфологичните особености
в зараждането на вегетативното поколение определят онтогенезата на поколението. При A.
bulbiferum дъщерните растения остават дълго време здраво закрепени върху листата и се отделят когато вече са достигнали спороносна възраст (обикновено след смъртта на родителското
растение). При A. viviparum точно обратното - младите растенийца лесно се отделят благодарение на коренчето и различни агенти ги пренасят на разстояние. По степен на ефективност
този механизъм на разпространение се доближава до спорово размножаващите се папрати

Asplenium-bulbiferum
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В жизнения цикъл на споровите растения
се редуват хаплоидно поколение (гаметофит)
и безполово, диплоидно поколение (спорофит). Wilhelm Friedrich Benedikt Hofmeister –
публикува през 1851г теорията си за редуване
на поколенията при растенията – спорофит
и гаметофит. При гаметофита се образуват
половите органи – мъжки антеридии и женски архегонии. Сперматозоидите оплождат
намиращата се в архегония яйцеклетка, в
резултат на което се образува диплоидна
зигота. Зиготата формира зародиш, който
постепено се развива в спорофит. На спорофита се развиват спорангии (често върху специализирани спороносни листи или
спорофили). В спорангиите се извършва мейоза и се образуват хаплоидни спори. При
разделноспоровите растения спорите са от
два типа: мъжки (от тях се развиват гаметофити само с антеридии) и женски (от тях се
развиват гаметофити, носещи само архегонии). От спорите се развива гаметофит
и процесът започва отначало. Такъв жизнен
цикъл имат мъхообразните и папратовите
растения, като при първата група растения
доминира гаметофитът, а при втората – спорофитът. При семенните растения процесът
се усложнява поради факта, че женският (носещ архегонии) гаметофит се развива направо върху майчиния спорофит, а мъжкият
гаметофит (прашец) трябва да се придвижи
до женския в процеса на опрашване. При
семенните растения възниква специализирана, състояща се от няколко генотипа структура – семе, което условно може да бъде
отнесено към герминативните органи. При
по-старите еволюционно растения (в сравнение с папратите), както и при по-младите,
т.е. мъховете и семенните растения двете
последователни поколения - гаметофитът и
спорофитът са свързани и зависими едно от
друго. Само при Папратовите спорофитите и
гаметофитите са напълно независими едни
от други. Но всяко правило си има изключения
и пример за това е Selaginella apoda. При този
плаун мегаспората прораства преди да е
напуснала спорангия и без никакъв период
на застой дава началото на гаметофит, който
при отделянето си в средата вече се състои
от 300-400 клетки. Това явление се среща
много по-често при хетероспоровите папратовидни, отколкото при хомоспоровите.
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Asplenium-bulbiferum

Asplenium bulbiferum
true "Hen & Chicken fern"
ендемит за Нова Зеландия

Размножаване на папратите
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Asplenium x lucrosum
false "Hen & chickens fern"
Хибрид между A. bulbiferum и А.
dimorphum погрешно именован и продаван в цветарските магазини като
A. bulbiferum. Единият родителски
вид произлиза от Н. Зеландия, а
другия - от о-в Норфолк. Внесени
са през XIXв. в Англия, където се е
получила хибридизацията. Хибридът
е наследил от А. dimorphum дихотомните листа.

Asplenium viviparum
= Asplenium daucifolium

Една от най-разпространените в Северна Америка папрати, размножаващисе
чрез вивипария, е Cystopteris bulbifera. При този
вид има една уникална особеност - пъпките
с размер на грахово зърно се образуват по
централната жилка отдолу на листните дялове. Понякога количеството е толкова голямо,
че тежестта на пъпките привежда листото.
Когато пъпките са зрели с лекота се откъсват
и при най лек допир. Падайки на земята те
започват самостоятелен живот и дават начало на ново растение. Про болшинството
папрати, използващи вивпария, пъпките не
се отделят така лесно и остават на листа, докато той постепенно съхне и поляга на земята, където пъпките могат да се вкоренят. Така
често на терена може да се наблюдават
млади растенийца все още прикрепени към
гниещо листо на родителското растение.
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Diplazium proliferum
		

Cystopteris bulbifera

Woodwardia orientalis
Китай, Тайван, Япония
Друга папрат - Ceratopteris pteridoides,
използвана често за озеленяване на аквариуми, също демонстрира страности при
вегетативното си размножаване. При нея
пъпките се образуват по периферията на
листните дялове. Те започват развитието си
все още прикрепени към листа. Новите растенийца на свой ред формират пъпки, които
също започват развитието си и води до серия
от листа, прикрепени към листа също прикрепени към листа. Всеки, отглеждал това
растение, знае колко бързо то може да покрие повърхността на водата благодарение
на този метод на вегетативна репродукция.

Tectaria gemmifera

Размножаване на папратите
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При Woodsia orientalis мястото на пъпките е необичайно - те се намират по горната
повърхност на листа в точки, разположени
точно над сорите отдолу. Формирането на
пъпките действа като инхибитор на развитието на сорите под тях. Ако не се формира
пъпка, развитието на сората е нормално,
но ако се формира пъпка, развитието на
сората спира. Големите листа на папратта
може да бъдат покрити със стотици пъпки,
носещи малки лопатковидни листенца.

Tectaria vivipara

При някои видове пъпките са разположени на дълги камшикоподобни израстъци
на върха на листата (удължения на рахиса).
Пъпките могат да се формират поединично
само по краищата на камшичетата или по
няколко по цялата им дължина. Това може
да се разглежда като приспособление за
отвеждане на пъпките възможно по-далече от родителското растение, където конкуренцията е по-малка. Камшичетата при
някои видове са напълно голи (без зелена фотосинтезираща пластина) - „trailing
maidenhairs“- Adiantum caudatum, A. lunulatum,
Asplenium cirrhatum, A. prolongatum и A. uniseriale. При други видове издължениет израстъци,
носещи пъпките имат редуцирана петура
както Bolbitis heteroclita, Bolbitis appendiculata
и Bolbitis portoricensis.

Asplenium bipinnatifidum
Callipteris prolifera
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Bolbitis appendiculata

Bolbitis heteroclita
Monachosorum hanryi

Asplenium prolongatum

Dennstaedtia punctilobula
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Asplenium
rhyzophillum

При други папрати новото растение се
заражда не на върха на рахиса, а в основата на листната дръжка. Такива са видовете от
сем. Dennstaedtiaceae и сем. Lindseaceae.
Пъпките се намират в самата основа на
дръжките на част от листата и бързо се
развиват в дълго пълзящо стъбло което носи
листа на определени интервали. Стъблото
остава закрепено чрез дръжката към оригиналното стъбло, Така растението формира
рядка, но многобройна колония.

Polistichum proliferum

Asplenium gracillimum,
Нова Зеландия,
Австралия

Размножаване на папратите

столони при Nephrolepis

Nephrolephis cordifolia
Nephrolephis cordifolia произвежда столони
подобно на другите видове от рода. Но за разлика от тях по столоните се образуват грудки
богати на скорбяла. Основната им роля е да
служат като склад за хранителни вещества.
Наред с това когато растението загине или
грудките бъдат откъснати, от тях се развиват
нови листа и на практика всяка от тях дава
начало на ново растение.
При някои видове от род Psilotum и род
Botrychium пъпките се развиват върху подземната част на стъблата.
Независимо от мястото на развитие
на пъпките, този начин на вегетативно размножаване, дава възмоност на папратите
да разширяват ареала си като колонизират
съседни територии. Понякога това са едва
няколко квадратни дециметра, но в други случаи се формират огромни колонии ( стотици квадратни метри) от свързани помежду
си индивиди. Произведеното по този начин
поколение се състои от растения, които са
точни генетични копия на родителските. Няма
вид, който да се размножава само чрез образуването на пъпки, винаги това е комбинирано с друг начин на възпроизводство. Те
често служат като резервен вариант в случай,
че размножаването чрез спори се провали.
Това размножаване е изключително важно за
стерилните хибриди. Тези растения не могат
да се възпроизвеждат полово поради липсата на жизнени спори. Това им позволява да
оцелеят и формират устойчиви популации,
дори в случаи когато единият от родителските
видове вече не се среща в района. Други
хибриди благодарение на вегетативното размножаване чрез столони са се превърнали в
локално доминиращ вид ( напр. хибриди от
род Blechnum в тропиците на Америка).

При папратите се наблюдава и друг особен способ на размножаване - апомиксис (апогамия). Това е форма на безполово размножаване - формиране на нов организъм от една
или група соматични (неполови) клетки на родителския организъм. Състои се в образуване на
зародиш без оплождане на яйцеклетки върху протала (гаметофита), като следващите етапи
повтарят тези от стандартното полово размножаване на папратите.
Както и там още в началните фази на развитие зародишите резултат от опогенеза имат
диференциран строеж - връхна част и корен. Характерно за този тип размножаване е, че
спорите не са резултат от мейоза и вместо хаплоиден набор хромозоми имат диплоиден като
всички клетки на родителското растение. Когато едно папратово растение има триплоиден или
пентаплоиден хромозомен набор то със сигурност или е стерилен хибрид или се размножава
чрез апомиксис. Формираният от тези растения протал (гаметофит) не се нуждае от оплождане, защото съдържа цялата генетиччна информация от родителя. От него директно се развива
спорофит, който е идентичен на родителя. Това води до намаляване на приспособимостта на
вида, но при постигане на оптимални характеристики за дадено местообитание, когато нуждата от приспособимост е минимизирана, се явява по-бърз и лесен начин за размножаване.
При повечето папрати използващи апомиксис за размножаване половите органи архегонии
и антеридиии изобщо липсват у проталите.
При семенните растения апомиксисът се наблюдава при по-малко от 0,1% от видовете,
докато при папратите честотата е значителна - около 10% от известните видове. Най-много са те
в семействата Dryopteridaceae и Pteridacaeae. От срещащите се у нас видове типичен представител на така размножаващите се растения е Dryopteris affinis. В същото време апогамията
изцяло отсъства при големи групи папрати като родoвете Thelypteris и Blechnum и дървовидните
папрати Cyatheaceae и Dicksoniaceae. Апогамията е особено честа при папрати от по-слънчеви
и сухи местообитания. Там тя дава определени предимства пред полово размножаващите се
папрати. Първо не е нужна вода по време на размножаването, тъй като не се отделя сперма,
чиито клетки да трябва да плуват във водна среда, докато достигнат яйцеклетката в архегония.
Второ проталите се развиват много по-бързо отколкото при половоразмножаващите се папрати. Поради по-краткия си живот те са по-малко застрашени от загиване от дехидратация.
В същото време се срещат видове обитаващи влажни места (Phegopteris connectilis, Dryopteris
sffinis, Dryopteris cycadina и др.), които също разчитат на апомикс. Не е ясно какви предимства
получават те. Има и такива видове папрати, при които паралелно съществуват две раси с
различен хромозомен набор, едната размножаваща се полово, а другата чрез апогамия.
Друга отличителна черта на папратите, размножаващи се чрез апомикс, е полиплоидията. Много от тях са три или пентаплоидни. Поради нечетния брой хромозоми, тези растения
са принудени да използват този начин на размножаване. Например при триплоиден хромозомен набор при формиране на спорите само два от комплектите хромозоми могат да са
сдвоени, а третият остава свободен. Хромозомитеот чифта се разделят и във всяка дъщерна
клетка попада точно по една хромозома от вид, докато хромозомите от свобдния комплект се
разпределят произволно. Тази небалансираност в броя и вида хромозоми води до недоразвити
спори с отклонения във формата, цвета и неспособност за прорастване. В ранните етапи от
развитието си спорангиите съдържат по 16 майчини клетки, вскяка от които при мейозата се
дели на 4 и така се образуват 64 спори. При този процес хромозомите се репликират, но тъй
като клетката се дели два последователни пъти, резултатът е спори с наполовина по-малък брой
хромозоми от родителското растение, т.е те са хаплоидни. При апогаммията жизнният цикъл
се отличава с това, че растението вместо да произвежда по 64 хаплоидни спори в спорангий, произвежда само 32 диплоидни спори. Когато се посеят тези спори прорастват, двайки
начало на протали с редуцирани размери. Те, вместо да развиват полови органи - архегонии
и антеридии, се размножават вегетативно и давт животт на малко растенийце с диференцирани корен, стъбло и листа. С нарастване на растенийцето проталът загива и то продължава
самостоятелното си развитие. При апогамията, за разлика от другите начини на вегетативно
размножаване на партатите (разделяне на коренището и вивипария), новото растение започва
своя живот от една единствена клетка - диплоидната спора.

Размножаване на папратите
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Разновидност на гореописаното е вегетативното размножаване при видовете от
род Actinostachys и род Schizaea. Пъпките
отново се развиват в основата на листните
дръжки, но произлизащите от тях стъбла не
са пълзящи, а къси. На върха им се появяват
няколко листа, които на свой ред произвеждат пъпки по дръжките си. Това се повтаря
неколкократно като придава на растението
вид на гъста туфа. Макар да произлизат от
едно родителско стъбло, всъщност листата се
носят от множество отделни стъбла, водещи
началото си от пъпки.
Понякога пъпките се развиват върху
силно издължени стъбла нарречени столони
(ластуни). Те са особено добре изразени при
видовете от род Neprolephis. Всяко растение
произвежда голям брой столони, които щом
достигнат почвата се вкореняват и дават начало на ново растение. По подобен начин се
размножава и Matteuccia strutchiopteris. При
нея столоните са по-малък брои и се развиват
подземно - хоризонтално на дълбочина 2-3
сантиметра. Когато се отдалечат на известно
разстояние от родителското растение, столоните излизат на повърхността и от тях се
развива нова туфа листа. Всяко растение
дава началото на 2-3 нови млади растения,
но това е достатъчно да се разпространява
устойчиво и да формира гъсти колонии.
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Папратите винаги са били интересни за хората, но освен удивление понякога
предизвикват и страх. Тъй като тези растения почти никога не се срещат в селищата,
а обикновено в тъмни, влажни и отдалечени
места, хората са ги свързвали със свръхестественото. За разлика от другите растения,
размножаването им дълго остава загадка.
Около него започват да се появяват всевъзможни легенди и приказки. Разбира се, наймного от тези предания и народни вярвания
се зараждат в районите където климатът е
благоприятствал разтежа на папратите и те
са мнобройни - Полинезия, Тихоокеанското
крайбрежие на Северна Америка, Англия,
Северна Европа.
Още от Древна Гърция забелязали,
че папратите са растения, който нямат нито
цветове, нито плодове. Това твърдение е потвърдено от римския ботаник лекар Диоскорид през Iв н.е. Парадокс с липсващите
семена не давал покой на хората и те се
опитвали да намерят обяснение. Решили,
че цветовете и семената на папратите съществуват, но просто са невидими или обвити в магия. Това вярване се развива и води
до друго - че притежанието на такива семена предпазва от магии, а собственикът им
от своя страна става невидим. Това поверие
достига Средновековието и се споменава в
драмата на Шекспир „Хенри IV” от 1597г. И
други по-малко известни автори от същата
епоха (“The Fair Maid of the Inn,” комедия от
John Fletcher, XVIIв.) също включват този мит.
The New Inn, or The Light Heart е класическа
английска комедия от поета и Ben Jonson. Играна е за първи път през 1629г. В първо действие, сцена VI, един слуга, на когото е заповядано да залегне, обяснява на господаря си,
че са го разкрили: „Защото всъщност нямам
лек, сър, за да стана невидим: Нямам семе
от папрат в джоба си.“ Производно на горното е вярването, че папратите подобряват
и възстановяват зрението. В произведението на шотландския писател Мартин Мартин
(Martin Marti) „A Description of the Western
Islands of Scotland” (1703), се говори за лекарство „за кървясали очи или временна слепота“. Цярът се състои в поставяне на лицето и
веждите на листа от папрат смесени с яйчен белтък, докато пациентът лежи по гръб.

В Англия вярват, че окачените в къщата
сушени папрати предпазват всички обитатели на дома от мълнии. Считало се, че ако
отрежеш и изгориш папрат, ще предизвикаш дъжд. Носенето на папрат дава на своя
приносител силата да открива съкровища,
а първият откъснал напролет стрък папрат
се сдобива с добър късмет за цялата година. В същото време в Страфордшър, Англия
наричали папратите „Devils‘brush„ (дяволска
четка) и носело лош късмет да събираш папрати като гориво за огъня.
Има една известна Ирландска легенда за Нехтан (Nechtan) владетеля на провинция Мунстер (Munster). Ирландският крал
Брес (Bres) наложил нов данък, според който от всяко имение трябвало да се събира
мляко колкото за 100 мъже от всички безроги
сиви крави. Като научил за това Нехтан намислил хитър план как да избегне новия налог. Накарал слугите си да прекарат всички
крави през огън от орлова папрат, а после
да ги натрият с пепел от ленено семе. Така
кравите добили тъмнокафяв цвят и при проверката на краля били освободени от данък.
В Норвегия ( и други страни в северна
Европа) било разпространено вярването, че
сладката папрат се появила от млякото на
богинята Фрея (Freyja). След навлизането на
християнството Дева Мария „наследява„ качествата на някои от езическите богини, за
да се превърне в носител на женските добродетели. И в случая легендата се пренася
върху божията майка. Папратта (P. vulgare),
поникнала от капките мляко, влезли в пукнатините на скалите, била наречана Marie
bregne, фр., дан. (Марина папрат).
Популярна
традиция
асоциира
св.Йоан Кръстител с множество чудеса на
растителния свят. Според легендата той се
родил в полунощ шест месеца преди Христос. И само в този ден семената от папрат
станали видими за хората. Това е един от
малкото християнски светци, за които църквата почита не датата на смъртта, а тази на
рождението.
Интересен е начинът за събиране на
чудотворните семена в Англия. Трябва да се
отнесат 12 калаени съда на място където
расте папрат и да се поставят под растението. Точно в полунощ папратите се разпукват в сини цветове, от които се отронват
златисти семенца. Те падат върху съдовете,
пробиват първите 11 подноса и се задържат
в дванайстия. Според разновидност на тази

легенда, задължително било събирачът на
семената да бъде вярващ човек, който да
отиде на мястото бос. Ако нито едно семенце не се намери на дъното на съда,
това означавало, че дяволите са го откраднали, защото искат силите му за себе си.
Ако няма калаени подноси, вместо тях могат да се използват листа от лопен или дори
чаршафи.
За плауните в Шотландия има подобни вярвания. Носени от човек те му осигурявали защита и безопасност. При събирането се спазвали няколко ритуала - човек задължително трябвало да бъде бос и с
бяла риза, а растенията се късали с дясната ръка без да се използва желязо.
През Средновековието историите
за вещици процъфтявали и логично били
намесени и в преданията за папрати. В
Шотландия имало поверие, че вещиците
се боят от орловата папрат. Това се дължало на буквата „О“ - омикрон, която се откривала в срязаните дръжки на папратта.
Тази буква е една от трите гръцки букви
(οων) присъстващи на всяка икона на Исус
Христос. Тя стои отдясно на ореола около
главата му. По сходни причини в Ирландия
наричали орловата папрат „папратта на
Господ“, защото казват, че ако разрежеш
дръжката на папратовото листо преди Коледа, в разреза ще откриеш изписани буквите IHC (монограм идващ от гръцкото име
на Исус, широко разпространен сред католиците и протестантите) и те свидетелстват за това, че орловата папрат е била в яслите, в които се е родил божият син.
В някои части на Англия (Surrey,
Staffordshire) наричат петното, което се вижда като разрежеш дръжка на листо орлова папрат „Крал Чарлз в дъбовото дърво“.
И наистина в разреза често има петно с
форма на дърво. През 1886г Hilderic Friend,
английски ботаник, също пише, че ако разрежеш напречно ризомите на орловата
папрат ще видиш миниатюрна корона на
дъбово дърво.

Поверието води дори до това, че в West
Somerset наричат Pteridium aquilinum дъбова папрат (англ.oak tree). Подобно наименование има и в Norfolk. Един малко
по-фантастичен вариант на това предание е, е колкото по-ясно е изображението
на дървото, толкова по-голям късмет ще
споходи човек. (Elworthy, 1888; Britten and
Holland 1878-86; Gibson, 1853). Интересна
разновидност на това вярване е записана
в Ирландия около средата на XIXв. Тя гласи,
че в разрязаното близо до корена стъбло
се появява първата буква от името на земевладелеца, който в миналото е притежавал
земите, на които е пораснало растението.
В Шотландия казват, че това е отпечатък от стъпалото на дявола, но в същото
време вещиците ненавиждат тази папрат
заради изображението на гръцката буква „Х“(в друг вариант ‚С‘), която се вижда в
срязания корен на орловата папрат и е е
инициал на Исус Христос.

В тази връзка в миналото уелските колари връзвали на ушите на конете или
на хомота снопче папрат, за да държат
дявола далеч и да отблъскват вещиците.
В Ирландия едно от народните наименования на орловата папрат е
„Mary‘s fern“ - папратта на Дева Мария.
Според преданието Йосиф застлал яслите за Дева Мария и новородения Исус
с папратови листа. Затова е разпространено вярването, че който спи в такава постеля не се разболява от настинка.
В Ирландия орловата папрат също е
наричана божествена папрат, а обяснението е сходно - ако срежеш дръжката на
три места, на първото ще видиш буквата
„G“, на второто - буквата „О“ и на третото
- „D“. Овчарите в Британия и Нормандия
вярвали, че орловата папрат е ефикасен лек против вещици и духове, които се
страхуват от завитите листа на растението, носещи във вътрешността си името божие. По тази причина в няколко нормански
църкви има гравирани папратови листа.
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St Michael and All Angels
Farway, Devon, England, XIIв.

На п-в Бретан, Франция, наричат ризомите на орловата папрат cran-n. С това е
свързана местната легенда, обясняваще
защо папратта се смята за свещена. В стари времена една жена се заблудила в горите. Тя била бременна и прилегнала в орловата папрат. Когато спасителите открили
смятаната за изгубена, за тяхна изненада
сред туфите листа се подавала главата на
бебе. Те без колебание му дали името crann lōn (дете на орловата папрат). Господ, по
чиято воля детето щяло да се превърне в мо-

гъщ крал, решил да ознаменува събитието
като скрие в сърцето на орловата папрат
първите букви на името, което спонтанно
получило детето – C и L. Въпросното дете,
превърнало се в крал, е Gradlon, полулегендарен владетел от Vв. на Cornouaille, исторически район в западен Бретан, Франция.
Овчарите в Бретан и Нормандия приготвяли кръстове от папрат, за да предпазят
себе си и стадата си от вещици и други зли
сили. Сред славянските народи пък е било
разпространено вярването, че ако някой
иска да се изкъпе или поплува в езеро, трябва
да заплете в косата си папрат, за да се защити от русалките, сладководни сирени, които
давели хората стига да им се удаде случай.
Sabine Baring-Gould (1834-1924), еклектичен учен, писател, пастор, събирач на
фолклорни песни, наред с другите си трудове през 1895г издава том наречен „Оld English
Fairy Tales“ – Стари английски приказки. Една
от приказките е озаглавена „Дъщерята на
пастира“. В нея се разказва за херцогиня,
която заедно с придворните си дами отива
на плаване в голямо езеро. Докато са в лодката, тя небрежно плете. Междувременно
често потапя иглите за плетене във водата, за
да провери дълбочината. Най-накрая един
ядосан merman (митологично същество от
мъжки пол, аналогично на русалките) изплувал на повърхността в близост до лодката и
се втренчил в херцогинята и нейния антураж.
Той започнал да я укорява за това, че глупаво
е ослепила трите му деца бодейки с иглите
си във водата. За да я накаже той омагьосал
неженения ѝ син. По-късно обезумялата от
мъка херцогиня сънувала, че ѝ казват да събере семена от папрат и да ги разпръсне в
езерото. Още на следващия ден тя заедно
с придворните си дами събрала семената
и ги хвърлила във водите на езерото пеейки:
“The fern-seed right and left I strew,
Merman, for your babies three;
I grieve that I did wrong to you.
Fern-seed maketh eyes to see.”
„Папратовите семена
разпръсвам наляво и надясно,
Мерман, за трите ти бебета.
Скърбя, че съгреших спрямо теб,
Нека семената от папрат
накарат очите да прогледнат.“
Съществото изплувало отново, благодарило за възвърнатото зрение на децата и се съгласило да премахне магията,
след като синът на херцогинята се ожени.

В една от приказките на Ханс Кристиян Андерсен папратите също проявяват
магическите си качества. “The Traveling
Companion” (1835) е фантастична приказка, която илюстрира едновременно способността на папратите да носят невидимост и да предпазват от вещици. Млад
мъж, който е толкова добър и невинен, че
може да вижда фантастичният свят на феите, тръгва по света да търси щастието си
по широкия свят. По пътя среща сърдечен
пътешественик, с когото решават да пътуват заедно. Една сутрин, докато са спрели да закусят, те виждат стара жена, която
носи тежък товар от три наръча върбови
клонки и папрат. Почти стигнала до тях тя се
подхлъзнала и си счупила крака. Спътникът на младия мъж извадил мехлем, с чиято помощ излекувал крака на старицата
като по чудо. Тя казала, че ще го възнагради
за помощта, а той не поискал нищо друго
освен трите наръча клонки и папрати. С голямо нежелание тя се съгласила на високата цена и му предала товара си. По-нататък в историята спътникът с помощта на
вълшебния товар на бабичката става невидим и проследява една вещица и я надвива като я шиба до кръв с клонките. Накрая
на приказката злата магия се вдига и вещицата възвръща истинската си същност
– на красива и добросърдечна девойка.
Ralph Whitlock в книгата си In search
of lost gods: a guide to British folklore (1979)
разказва следното народно вярване: Ако
по пътя си към къщи момиче разхвърли
спори от папрат половин час след като
ги е събрало в полунощ на Еньовден, поглеждайки през рамо ще види бъдещия си
съпруг да коси израслите от тях растения.
Друго вярване от английската провинция
твърди, че ако девойка погълне папратови
спори и влезе в двора на църквата, ще се
омъжи за първия ерген, който срещне там.
Една поговорка от Уелс гласи:
„Къдетто има орлова папрат има злато
Където има прещип има сребро,
Където има пирен има бедност.“
Where there‘s bracken there‘s gold,
Where there‘s gorse there‘s silver,
Where there‘s heather there‘s poverty“.
Има и поверия за това, че ако човек среже
корен от орлова папрат, в разреза ще намери началната буква от името на бъдещия
си съпруг или съпруга. Ако вместо буква се
вижда орел, това носи изключителен късмет.

И други папрати са популярни в
Средновековна Европа. Корените от мъжка папрат били съставка в любовните елексири, за което свидетелстват текстовете на
стари галски песни:

„Twas the maiden‘s matchless beauty
That drew my heart anigh,
Not the fern-root potion,
But the glance of her blue eye.“
„Несравнимата красота на девойката
изтръгна сърцето ми нощес.
Не беше елексирът от папратов корен,
а погледът на сините ѝ очи.“

В Средновековието папратта символизирала искреност, доверие и защита.
Размяната на листа от изтравниче означавала вечна любов.
В Шотландия сред съставките за любовните магии задължително влизат девет
стръка папрат отрязани с брадва. В средновековна Англия вярвали, че жена може да
накара мъж да се влюби в нея, ако скрие в
лявата му обувка папратово листо откъснато на Еньовден.
Във Франция папратта набрана
преди изгрев предпазва от всякакви заклинания и магии. Младите завити листа на
мъжката папрат били наричани „ръцете на
св. Йоан“ и служели като талисман против
уроки. А пепелта от изгорени листа поставена в пръстен, носела дарбата да се разбира езика на птиците.
В Северна Италия, според поверието, дяволът губи самообладание, преминавайки покрай папрат и се проявява в истинския си образ. Но пак там
вярвали, че вещиците не само не се
страхуват от растението, но натриват ръцете си с папрат преди да изпратят опустошителна градушка на посевите.
В Тирол имало вярване, че ако човек
носи в себе си букет от седефче, зановец,
обикновено изтравниче, лечебен камшик
и самобайка, ще може да разпознава вещиците когато ги срещне.
В немскоговорящите райони на Европа папратта често се свързва с тъмните сили. Женската и мъжката папрат носят
народни наименования като повелител
на дявола (Teufelsleiter), вещерски бурен
(Hexenkraut) и др. Huperzia selago се нарича дяволски нокът (Teufelsklaue).
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Herbarius Maguntie
1484г

Contrafayt Kreüterbuch
Otto Brunfels, 1532г.

De herbarum
medicaminibus
Pseudo-Apuleius,Xв.

Kreuter Buch
Hieronymus Boch
1546г.

Kräuterbuch
Vitus Auslasser 1479г.

Св. Хилдегард (нем. Hildegard von
Bingen) е германска монахиня живяла през
XIв. (1079-1198). Тя е известна като енциклопедична личност – композитор, теолог, философ, учен. Оставя редица трудове, като
част от ръкописите са достигнали до наши
дни. Пише два обширни труда посветени
на науката и медицината. Първият включва
9 книги и се нарича „Physica“. В него са
описани свойствата и употребата на редица скали, растения и животни. Част от текстовете засягат и папратите.
Ако човек страда от подагра, трябва да набере зелени папратови листа и да
ги свари във вода. После трябва да се мие
често с тази вода и отоците ще изчезнат.
Ако вечер лягаш и слагаш зелени
листа от папрат на очите си, това ще проясни погледа и ще премахне замъгляването.
За волския език пише, че лекува
черния и белия дроб и облекчава болката.
Взема се стрита на прах при леки заболявания. При по-тежки случаи се приема с
горещо вино (сварено с мед, пипер и канела). Папратта се суши на слънце, стрива
се на прах и се добавя към виното. Аналогично се прилага и женската папрат като
тя извлича от тялото лошите течности. Но затлъстелите хора не бива да вземат папрат
по никакъв начин, защото тя ще отслаби добрите течности в тялото им.
Св. Хилдегард описва папратта: Това
е доста сухо и горещо растение с малко
сокове в него. Съдържа някаква сила в себе
си, която държи дявола надалеч. Тази особена сила наподобява слънцето. Подобно на
него тя огрява тъмните места където расте
папратта и прогонва духовете, затова злите
сили я презират. Там където има папрат дяволът рядко прилага своите хитрини. Папратта гони дявола от всяка къща и място, които той обитава. Гръм, светкавици и градушка рядко падат близо до къща където има
папрат. Същото важи за поле където расте
папрат. Ако човек носи със себе си папрат,
тя го пази от магии и заклинания за смърт и
нараняване. В човек са заложени и доброто и лошото познание. Така са създадени и
билките – има добри, има и лоши. Папратта носи искрената природа – доброта и
святост. Злото и магията я избягват. В която
къща я има, дяволът я заобикаля. Затова
когато жена ражда около нея се разпръсва папрат, а когато се появи бебето около
него също се слага папрат, дори в люлката.

През 1611г баварският херцог Максимилиан I издава „Указ за борба със суеверията“. Сред споменатите вътре предмети
са семената от папрат като е указано, че
търсачите им ще бъдат наказвани. Година
по-късно през 1612г и съветът на Ферара
в Северна Италия, който се състоял от висши католически духовници, също издава
декрет, с който се забранява събирането
на папрат през нощта на Еньовден. Целта
отново е да се спре разпространението
на суеверия за чудодейния цвят на папратта. През 1661г в Ерфурт е обезглавен един
гражданин, защото искал да се предпази
от магия като крие под мишниците си семена от папрат.
Още през 1543г Leonhart Fuchs пише
в своята книга за ботаниката, че папратовите семена не съществуват. През 1551г
Hieronymus Bock разказва в книгата си за
билките, че възрастните жени продавали
прашеца събран от долната повърхност на
листата на папратите като папратови семена. Пак там пише, че бил чувал, че да се
сдобиеш със семена в нощта на Еньовден
е опасно изпитание и дори трябва да сключиш сделка с дявола. За ритуала може да
се добие представа от протоколите от разпити на инквизицията в Швабия през 1650г.
Michael Pusper от Rottenburg am Neckar е
обвинен в магьосничество и прави самопризнания. Там признава, че не е намирал
семената от папрат, но знае как става това.
В нощта на Еньовден между 23 часа
и полунощ се отива в гората на кръстопът. С
пръчка от леска се очертава кръг и човек не
трябва да излиза от него и да говори. Трябва
да се носи корен от синя жлъчка. Като наближи полунощ започват да се случват всевъзможни видения, но човек не бива да изрича
и дума. Когато стане 12 часа трябва с пръчката да се удари корена от цикория поставен върху животинска кожа. Веднага се показва стъбло с цвят върху него и се отронват
семената на папратта. Назабавно трябва
да ги вземеш и едно от местата, препоръчани като скривалище е дръжка от перо.
Сред старите келтски и германски
племена семената от папрат имат голяма
сила - свещени са и носят щастие. В Тирол и
Бохемия вярванията гласят, че ако поставиш
семенце от папрат сред шепа монети, те
никога няма да намалеят, колкото и да вземаш от тях. На някои места, времето когато
цъфти папратта е Коледа, а не Еньовден.
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Средновековието е време, в което суеверията и фактите се смесват по невероятен начин и това се проявява дори в научните трудове. Тогава се появяват и първите изображения на папрати в ръкописи и печатни
издания. Една от най-често изобразяваните
папрати е волският език - Asplenium scolopen-

New Kreüterbuch
Leonhart Fuchs, 1543

В много европейски страни папратта
предпазва от мълния и носи късмет, но за
целта преди да се окачи в къщата трябва да
бъде изсушена на тъмно далеч от слънчеви
лъчи. Вярва се също така, че ако вечер поставиш клонче от папрат под възглавницата,
на сутринта ще намериш на нейно място
монета.
В района на Вологда, Русия, според
народните вярвания за увеличаване на млеконадоя жените трябва да измият ведрата, в
които доят, с корени от папрат и да ги прекадят с тамян.
Отдавна знаем, че папратите нямат
семена, но това не пречи на ширещите се
народни поверия за семето от папрат, което се появява веднъж на 100 години. Тогава
в точно определен необикновен ден растението разцъфтява и дава семена. Веднага
след като те паднат папратта изчезва сред
яростни вихри. И цветът и семената миришат ужасно, но поради рядкостта си си заслужават усилията да бъдат събрани. Дори
едно семенце в джоба дава възможност на
човек да разговаря с неодушевени предмети. Щастливецът няма да се оттърве от късмет и сили. Ако постави семенцето в амулет, то ще го пази от наранявания и ще му
разкрива тайните съкровища.
Макар дяволите да ненавиждат папратите, те също използват ценните семена за собствени цели. Хората продавали
душата си за семенце от папрат, което
доставял в ръката им самият дявол точно в
полунощ. Получателят се наслаждава на неизчерпаемо богатство, докато дяволът не се
върне да вземе семето. Не е лесно обаче да
се сдобиеш с цвят от папрат. Веднага след
като цветът се отвори в полунощ невидима
ръка го откъсва и за обикновен човек е почти
невъзможно да я изпревари. Нещо повече,
ако някой тръгне да търси цъфтяща папрат
може духовете, които я пазят да отнесат и
него самия.
По-късно християнството дава нови
версии защо цветът на папратта е толкова
рядък. Първата гласи, че св. Патрик проклел
папратта, затова че приютява змии в гъсталаците си. Oт тогава това проклятие тегне
над растението и му пречи да цъфти. Втората легенда е свързана с раждането на
Исус Христос. Всички цветя, които били в
сеното на яслите където се появил синът
божи, цъфнали в негова чест. Само орловата папрат отказала и затова никога повече

не цъфнала. На много места в Англия навечерието на деня на св.Марк има особено значение за вярващите, защото тогава
е времето за предсказания и гадания, подобно на навечерието на празника Вси
Светии (Helloween). В Линкълншър се носи
преданието, че в този ден добитъкът се покляня пред св.Марк, а в полунощ разцъфтява орловата папрат и дава семена.
В Западна Европа папратите често се определят като убежище на елфите и растение, което осигурява прехода
между света на хората и приказния свят.
Популярна англиска народна приказка от
Корнуол (Cornwall) разказва за бедно момиче, което било изпратено от майка си
да търси работа. Изморено и отчаяно, то
приседнало край пътя сред туфа папрати
и започнало разсеяно да чупи листата. Изведнъж пред него се появил непознат мъж,
който я запитал къде отива. След като тя му
разказала, той и предложил да се грижи
за него и за малкия му син, защото е останал вдовец. Изпадналото в безизходица
момиче се съгласило да отиде с него. Мъжът я накарал да целуне листото от папрат,
което тя държала, и да произнесе думите:
„За година и ден обещавам да остана.“
После я отвел в приказна страна където тя
прекарала безгрижна година в охолство с
него и детето и дори не се сещала за майка си и за стария си живот. Когато годината
изтекла тя се събудила в леглото в бащината си къща и всичко ѝ се струвало като сън.
На Азорските острови митът за цъфтящата папрат е с по-различен смисъл. В
нощта на Еньовден, точно в полунощ разцъфтява папратта. Тъй като феите веднага
отнасят цвета, човек не успява дори да го
зърне. Но ако някой види папратта малко
преди цвета да започне да се отваря може
да метне кърпа отгоре и да го скрие, докато да отмине вълшебния час. След това внимателно трябва да изгори цвета, а пепелта
служи като огледало, в което ще може да
узнае съдбата на приятелите си, които са
далеч. Ако те са добре, пепелта ще си възвърне формата на цъфнало цвете. Но ако
са мъртви или нещастни, пепелта ще остане студена и неподвижна.
Румънците също отбелязват деня на
лятното слънцестоене с голям народен празник с традиции далеч назад още в езическите времена. Смята се, че румънското Сънзиене (Sânziene) произлиза от Sancta Diana.

Това е наименованието на празника в
Трансилвания. Във Влахия се е запазило
славянското име Драгаика (Drăgaică). Някои учени смятат, че езическите корени
да тържествата са от времето на гетите и
даките. Sânziene в ромънския фолклор се
наричат красиви феи или самодиви, които
са изцяло положително натоварени. Те се
появяват в нощта на лятното слънцестоене,
танцуват и пеят хванати за ръце в кръг. Обикалят горите и полята, благославят билките,
така че да изцеряват хората, носят любов
и благоденствие. Но ако хората не вярват в
Sânziene, красивите феи се сърдят и наказват неверниците. Sânziene наричат и дребни жълти цветя, растящи по полето, които
цъфтят точно по време на празника. Както
всичко друго и тези цветя са натоварени с
мистични сили. В България това цвете (Galium verum) също е наречено на празника
– еньовче.
Според преданието в нощта на
Еньовден цъфти папратта. Това става около
полунощ, а цветът е светъл и ярък като звезда и носи щастие. Само малцина могат
да го видят и откъснат, защото дяволът също
дебне за цвета. Да се сдобият с него могат
само двама братя, заедно с техни двама
първи братовчеди и двама втори братовчеди, всички от една фамилия. Те трябва да
са облечени чисто, с бели ризи, да не са
грешни и да не са женени. В нощта на Сънзиене те отиват на място където расте папратта, завъртат се веднъж и застават без
да говорят, без да заспиват и без да сядат.
Докато шестимата мъже пазят цвета и чакат, дяволът се появява и започва да правя
всевъзможни опити да ги разсмее или да
ги заприказва. Ако някой от тях се поддаде
на неговите провокации и проговори, цветът мигом изчезва отнесен от дявола. Но ако
напротив, хората устоят и не се оставят да
бъдат излъгани, когато цветето разцъфне,
най-възрастният може да отиде до папратта, да се прекръсти три пъти, да го откъсне
и сложи в чиста кърпа. После необезпокоявани шестимата могат да се приберат у
дома. Като сложат цвета до иконите след
няколко дни хората могат да се възползват
от късмета, който носи папратовия цвят.
Чрез папратта се гадае и за женитба.
Момичетата трябва да намерят папрат в гората, но толкова далеч, че да не се чува песен
на петел. Ако коренът на изкопаната папрат
е прост, момичето няма скоро да се омъжи.
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Така в Щирия, Австрия, хората вярвали, че като се сдобиеш със семе от папрат
на Коледа, можеш да принудиш дявола да
ти донесе торба пари. В Швабия, Германия
вярвали, че между 11 и 12 вечерта на Коледа от семената на папрат, които носи дявола, можеш да придобиеш силата на 20-30
мъже. Според друго предание от Щирия,
Австрия на 6-ти януари, денят на Св. Берта
или епифания или денят на тримата крале
(Богоявление) дяволът е навън и е особено
силен. Но ако в този ден човек очертае магически кръг и застане в центъра му с шепа
плодове от бъз, набрани в деня на св.Йоан
Кръстител, може да се защити от дявола и
да се сдобие със семена от папрат, които
ще дойдат завити в кърпа. Те дават сила като
на 30-40 мъже, откриват скрити съкровища
и позволяват да се разбира езика на всички
животни и птици.
Тъй като семената почти винаги се
свързвали с огън, сияние или злато, те съвсем естествено се асоциират със слънцето. Това съвсем пряко се подкрепя и от съдържанието на германска легенда за ловец,
който стрелял срещу слънцето по пладне в
деня на лятното слънцестоене. От слънцето
се отронили три капки кръв, които паднали
от небето. Ловецът ги уловил с бяла кърпа,
а тези три капки били семена на папрат. В
Германия (Тюрингия, Долна Бавария) старо
поверие гласи, че стъпкването на папрат
води пътниците до объркване и загубване
на пътя, независимо колко добре позната
им е местността. Не случайно растението
носи имената irrkraut и irrwurz (irr-обърквам,
заблуждавам, скитам + kraut-растение/
wurz-корен). Единственото решение на проблема е човек да си размени обувките или
ако е жена да си обърне престилката наопъки. Веднага след като го направи, ще
му се изясни накъде трябва да поеме, за
да намери пътя. Друга германска легенда
приписва на папратта, расла над погребано животно, силата да носи богатство или
да дарява невидимост. В Тюрингия, Германия, човек, притежаващ семена от папрат,
привлича змиите и те го следват дотогава,
докато не се оттърве от семената. Народът е дал на растението името otterkraut
(otter-змия + kraut-растение). В Германия се
шири суеверието, че бременните жени не
трябва да се докосват до папрат. А ако бременна жена стъпче папрат ще абортира.
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Папрат, папрат,
Ако някой те повика,
С чисти помисли,
Без грехове,
Дай му цветето на Луната,
Да го сложи във венеца
Заедно с добри цветя
нека Х. да се омъжи.
Вещиците, които берат волски език за
зли магии ходят в гората в полунощ. Ако човек иска да набере папратта за добри цели
трябва да я откъсне преди съмване, докато
още не е паднала росата. Волският език
се нарича Limba Cerbului (еленов език) или
Navalnic (стремителен, буен, пламенен). За
магия за любов стара жена, облечена в бяла
риза, трябва да заведе младите момичета
в гората. Всички трябва да са усмихнати и
в добро настроение докато търсят магическия Navalnic. Момичетата трябва да носят
в шепа малко захар, а старата жена реди
заклинание:
„Cum navaleste navalnicul peste fete,
cum navaleste lumea la zahar,
asa sa navaleasca si dragostea la mine
acasa!“
„Както хората се стремят към сладкото,
така любовта да се стреми към тази къща.“
Съществува стара история, която об-

вързва волския език и неговата употреба с
митологиния образ на Dragobete – получовек полубожество. Това е румънския еквивалент на бог Ерос или Купидон. Смята се, че
води началото си от времето на тракийското племе даки. Една от версиите за името
е, че думата има славянски корени: dragu
+ biti (мил, скъп + съм, си). Според легендата Dragobete е син на Babei Dochia (еквивалент на баба Марта) и освен божество
на любовта е и повелител на птиците. Той
бил красавец с тъмна коса и красиви очи,
който скитал из страната и омагьосвал жените. Щом се появял в някое село, всички
момичета и жени така се заплесвали, че
обърквали пътеките и не можели да запазят
спокойствие. Веднъж когато момъкът влязъл
в гората от там минала Дева Мария. Както
всички други жени и тя се заблудила дотолкова, че три дни и три нощи обикаляла сред
дърветата без път. Накрая срещнала стара
билкарка облечена в бяла риза. Жената я
извадила от унеса и двете се заприказвали. Dragobete се оказал наблизо и скрит в
храстите чул разговор и гневните думи на
божията майка, която се заканила да отнеме красотата му, за да не подмамва момичетата. Вбесен, той изскочил с намерение
да убие двете жени. Дева Мария веднага го
познала и изрекла магически думи, с които
го превърнала в папрат:
„Năvalnic eşti, năvalnic să fii! Între buruieni de
dragoste eşti, şi buruiană de dragoste să rămâi!“
„Непокорен си ти, navalnic остани! Сред любовните треви си, любовна билка стани!“
Така Dragobete се превърнал във волски
език, растение, което девойките търсят в гората на 15 август (Голяма Богородица), за да
ги споходи любовта.
В планината Апусени (Apuseni)
Зап. Карпати когато орловата папрат заплашвала да завземе пасищата селяните се събирали в нощта на Еньовден
и отивали да „бият“ папратта, т.е. с тояги
да прекършат младите стръкове папрат.
Интересно е, че както и в България с наваличето, така и в Румъния с Navalnic има
дублиране на растенията с това име. Освен

Asplenium scolopendrium,

metak, купи папрат, Gipuzkoa, Испания

В подножието на испанските Пиренеи са разположени
селски райони, които до голяма степен са съхранили традициите на баските, в това число и свързаните с папратите и
тяхната употреба. В долините
Хернани (Hernani, Gipuzkoa) и
Базтан (Baztan, Navarre) до Втората световна война съществува обичая в началото на есента
да се събира орлова папрат.
Папратта се реже когато е напълно разлистена и вече започва да вехне, но преди да са започнали есенните дъждове, за
да може да изсъхне добре преди да я приберат. Първите данни за това датират още от XVIIв.
Сухата папрат се ценяла
високо като постеля за добитъка през зимните месеци, когато
животните се прибират за постоянно в оборите. Освен това смесена с тора, папратта бързо се
компостира и дава чудесен материал за подхранване на посевите в нивите. Ежегодното косене
пък спомага за контрола на разпространението на този иначе
инвазивен вид. Дори има точно
определен ден когато се случва
това – 8 септември Harrapazka
Eguna.
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Ако обаче коренът е разклонен скоро момичето ще си намери жених.
В област Сучава (Suceava) смятат, че
папратта цъфти в новогодишната нощ и
който види цвета ще намери пари. В района на Дорна (Dorna) папратовият цвят се
появява в нощта на Сънзиене (Sânziene) и
който го намери не само ще намери богатство, но и ще знае какво става на земята и на небето, ще вижда хорските мисли.
В Румъния в Сарачени, област Йаломита (Saraceni, Ialomita County) наричат папратта лунно цвете. Записано е наричане,
което девойка искаща да се омъжи трябва
да изрече пред туфа папрат в нощта на
Еньовден:
Ferigă, ferigă,
Cine te strigă,
Cu gânduri curate,
Fără păcate,
Să-i dai Floarea de Lună
S-o pună-n cunună
Tot cu flori bune,
Cu N. să se cunune!
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Valeriana officinalis

или лечебната дилянка (валериана) също е
наричана Navalnic. За да е пълно объркването в Сърбия и Македония едно от народните имена на мъжката папрат (Dryopteris
filix-mas) е ‚навала‘.

Митове и легенди

Кметът обявява официално началото на косенето и всяка фамилия изпраща равен
брой работници. Първоначално всички бързат да очертаят своя участък, защото освен
него косят и общинските земи обрастли с
орлова папрат и колкото по-бързо действат,
толкова повече от общите площи ще окосят
за себе си. Материалът – iratze на баски, се
трупа на купи около дървено скеле от колове. Купите, на които съхне орловата папрат,
се наричат ira-metak. След Втората световна
война с интензивното животновъдство силно
се увеличават площите засети с монокултури и пасищата, за сметка на мочурищата и
горите. Това заедно с увеличения размер на
фермите силно ограничава употребата на
папратта като постеля за сметка на по-технологични и модерни методи.
В Хуеска се вярва, че ако млада жена
намери мъжка папрат през нощта на San
Juan, ще накара мъжа, който обича, да се
влюби в нея.

Папратта играе много важна роля в редица ритуали свързани с празника на San
Juan (Еньовден) в Испания. На 23-ти срещу
24-ти юни плетат венци за украса, които найчесто съдържат глог, папрат, маргарити и
слез. След празника венецът не се изхвърля,
а се изсушава и на другата година на празника се хвърля в огъня. В самия огън често
се хвърля сушена папрат. Освен това в навечерието на празника се прави букет от
жълт кантарион, бъз, листа на леска, ясен и
папрат. На други места букетът съдържа бял
равнец, глог, папрат, слез и рози/маргарити или бял равнец, папрат, листа от ясен (и
мукина), рози и карамфили/гладиоли. Има
различни предписания кой бере цветята за
букета – мъж или жена, млад или стар. Този
букет се освещава от свещеника на следващата сутрин и се закача на пирон над входа
на къщата. Има сведения, че целта на този
букет е да пази дома от гръм. На сутринта
преди да е паднала росата събират листа от
папрат и ги разстилат пред външната врата.

На популярния пролетен католически празник Тяло и кръв христови (Corpus
Christi), който се отбелязва четвъртък или
неделя след празника на Св. Троица (края
на май или началото на юни) в определени
райони на Испания (Yunquera, провинция
Малага; Huelva, Андалусия) е разпространена традицията улиците пред църковното шествие да е застлана с папрати.
Те стоят там 40 дни, после сухата шума се
събира и пази до другата година, когато
се изгаря в празничния огън на Еньовден.

Друг обичай от Латаса (Latasa),
малко село до Памплона, провинция Навара, обединява два големи празника Цветница(Връбница) и Еньовден. На първия
празник, седмица преди Великден, се подготвят малки дървени кръстове от кръстосани върбови пръчки, които се освещават на
входа на църквата. В утрото на Еньовден
всеки стопанин обикаля земите си и в края
на всяка нива и ливада запалва снопче
папратови листа и забива на това място по
един от кръстовете. Вярва се, че те ще пазят
посевите от градушка и вредители.
Osmunda regalis или кралска папрат е
още един вид свързан със суеверия. Ако на
пролет откъснеш и сдъвчеш първото покарало листо на тази папрат, ще се оттървеш
от зъбобол за цяла година напред.
Папрат, обгърната с мистика е и Botrychium lunaria - лунната папрат. За да не
изгуби магическите си сили растението
трябва да се събере през лунна нощ. Вещиците го използвали в много от заклинанията си. Освен това според алхимиците с
негова помощ живакът можел да се превръща в сребро. Според преданието откъсната по време на пълнолуние и пъхната в ключалката, лунната папрат отваряла
всяка врата. В Швейцария се вярвало, че
ако носиш в десния си джоб коренище
на лунна папрат ставаш неуязвим за нож
и куршум. Наблизо, в планината Харц, се
смятало, че лунната папрат има способността да разкрива скрити съкровища.

празникът Corpus Christi
църковно шествие, Испания
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празникът San Juan
папрати пред вратите
Испания

Сред североамериканските индианци се носи легендата за черваната папрат.
Снежна буря застигнала две индиански
деца – момче и момиче, в планината. Те се
изгубили и премръзнали до смърт. Когато
няколко месеца по-късно през пролетта открили телата им, между тях била поникнала
красива червена папрат. Такава папрат можели да посеят само духовете и тя никога не
умирала. Място, на което расте такава папрат е свещено. Легендата е послужила за
тема на много популярната книга на Wilson
Rawls „Където расте червената папрат” публикувана 1961г.
Много от индианските племена на територията на САЩ и Канада в миналото използвали редовно корените на орловата папрат за храна. Това се споменава в редица
легенди и предания. Една от тях се отнася за
племето Comox, което обитавало о-в Ванкувър. Синът на вожда взел за жена дъщерята
на вожд от съседно племе. Жена му обаче
имала млад любовник и мъжът ѝ постоянно я
ревнувал от него. Въпреки това винаги когато
тя го помолела да я придружи докато събира кедрова кора в гората, той винаги я оставял да иде сама. Веднъж, когато тя тръгнала,
той я последвал незабавно, за да я хване с
любовника ѝ, но така и не я намерил. Тогава
той се прибрал в селото и легнал в къщата
си. Вечерта тя се прибрала, носейки голямо
количество кора. Стоварила товара си пред
вратата и влязла. Седнала и започнала да
пъшка като се оплакала, че цял ден е работила здраво. Мъжът ѝ сърдито я изгледал и казал: „Всъщност не си особено уморена, тъй
като някой ти е помагал.“ На следващия ден
той проговорил отново и рекъл на жена си:
„Нека идем да се измием с клонки цуга (вид
иглолистно дърво) в гората.“ Жената се съгласила веднага и двойката станала, за да
иде до езерцето зад селото. Когато стигнали мъжът казал: „Жено, хайде да продължим
до по-далечното езеро.“ Така те продължили нататък. Като стигнали той пак предложил: „Хайде да идем до по-далечното езеро.“ Жената се съгласила, защото не можела да отгатне мислите на мъжа си. Тръгнали
отново, но не след дълго спрели на брега
на ново езеро. Мъжът обаче пак повторил:

Само няколко мига по-късно тя умряла.
Хвърлил тялото долу и слязал при братята си.
Тогава най-големият казал: „Да отмъстим
на мъжа ѝ за това, което ѝ стори.“ Свалили гривните и украшенията ѝ и ги сложили
на глезените и китките на втория брат, но не
му станали. Тогава ги пробвали на третия,
но той съвсем не приличал на мъртвата им
сестра. Тогава ги свалили и ги сложили на
най-малкия. Облекли му и престилката на
жената. Оскубали веждите му, а най-големият свалил скалпа на сестра си и го сложил на главата на момчето. Сега то напълно
заприличало на мъртвата им сестра. Дали
му нож и му заръчали да иде в селото и да
пререже гърлото на бившия им зет. Той потеглил обратно незабавно. Излязъл от гората и се приближил към къщата. Седнал до
вратата и се престорил, че се пощи. След
малко по-малкия брат на зет му излязал и
го видял. Детето се прибрало и казало, че
жената е навън. Изпратили го веднага да я
повика вътре. Мнимата жена станала и го
последвала в къщата. Там отишла при сина
на вожда и седнала до него. Свекърва ѝ казала: „Мъжът ти лежи там от вчера и нищо
не иска да хапне.“ Едновременно с думите
си тя подала корени от папрат на снаха си.
Мнимата жена взела папратовите корени,
счукала ги на брашно и ги препекла. После
незабелязано посипала храната с отрова.
Свекървата подала ястието от корените на
папрат на мъжа да яде. След като се нахранил той взел да задява жена си, но мнимата жена казала, че е уморена за тези неща
и не ѝ е добре. Той се отказал. Било късно
и нощта бързо дошла. Предрешеният като
сестра си брат отишъл в спалнята и легнал,
а не след дълго легнал и съпругът. Той отново се опитал да я задява, но бил отблъснат.
Тогава се отказал, обърнал се на другата
страна и скоро захъркал. Минало известно
време и мнимата жена се завъртяла и го
мушнала в рамото. Той не помръднал. Тогава предрешеният брат станал и прерязал гърлото на бившия си зет. Завил тялото с
одеалото и излязал през задната врата, носейки главата. Открил по-големите си братя да се крият зад къщата където го чакали.
Отишли до кануто, което лежало на плажа,
качили се в него и отплавали като гребали
цяла нощ. Спрели на отсрещния бряг на
залива и побили главата на кол. Върнали
се мълчаливо в селото без дума да обелят.

На сутринта, когато жените отишли да
събудят сина на вожда, открили обезглавеното тяло в локва кръв. Те се разридали, но погребали тялото и никога не избухнала война заради случая.
Има една стара легенда на племето
лилует разказва дълга история от минали
времена. В нея стара и сляпа жена е превърната в горска папрат от ядосания си
мъж. Той я обвинил за това, че позволила да
отвлекат внука им. За наказание затиснал
носа на жена си с един дънер и я проклел:
„Дано се превърнеш в папрат и хората да
те изядат...“ (Hill-Tout, 1905)
Индианска история разказва за вълкът,
който се изкачил в планината, за да ловува
планински кози. Вечерта той седял до огъня
и печал папратово коренище, когато към
него се приближило митично създание - получовек, полукозел. „Какво правиш?“ - попитало то. „Препичам бъбрек от планинска
коза“ - излъгал вълкът. Тогава странното създание опънало лъка си и стреляло в различни посоки като всяка стрела поразила по
една дива коза. После извадил мазнината
от корема на всяка и я дал на вълка. Вълкът
я взел и се спуснал обратно. Радостните
му деца запалили огън и се заели да пекат
храната. Децата на Гарвана били наоколо,
но не ги поканили да хапнат. Вълкът разказал на Гарвана как се сдобил с козята лой и
още на следващия ден Гарванът решил да
тръгне към планината, за да осигури храна и на своите деца. Повторил точно действията на Вълка, седнал край огъня, извадил
коренище от ядлива папрат и се заел да го
пече. В следващия миг отнякъде се появил
получовекът - полукозел. Но когато попитал
Гарвана какво приготвя, той не могъл да излъже и казал „Папрат.“ Странното същество изчезнало, а гарванът останал с празни ръце. Спуснал се той тъжен по склона,
угрижен как да нахрани децата си. Тогава
разпорил гърдите си и взел мазнина от там,
която дал на децата като ги излъгал, че е от
планинска коза. Когато я сложили на огъня, баща им завикал „Изгарям, изгарям“.
(Margaret Siwallace, 1983).
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III.21.1. Легенди на
		 североамериканските индианци

„Жено, хайде да продължим нататък, за да
можем наистина да се пречистим.“ Минали покрай водата и поели нататък. Не вървели много и пред тях се появило друго езеро.
мъжът изпратил жена си за клонки. Тя започнала да кърши най-долните клони от цугата,
но мъжът ѝ я накарал да се качи на дървото
и от там да начупи клони. Щом се изкатерила и понечила да отчупи клон, той отново
я накарал да стъпи по-нагоре. Жената го
послушала и стигнала до средата на дървото. Тогава той я последвал с думите, че идва
да ѝ помогне. Като стигнал до нея я помолил
да се изкатери до върха на дървото. Жената
се опитала да продължи, но била вече уморена и силите я напускали. Мъжът ѝ използвал това, за да я качи на раздвоения връх на
дървото и да я остави там. Като я завързал,
той се спуснал надолу и обелил кората на
дървото, окастряйки всички клони. След това
стъпил на земята и тръгнал към селото. Прибрал се и легнал без да яде като на майка
си казал, че не е гладен. Изоставената жена
имала четирима братя. Те били ловци. Когато съпрузите тръгнали към гората, братята
влезли с лодките си в морето, гребейки към
съседния остров да ловят тюлени. Вечерта
спрели на едно място от брега, което било
самотно и тихо. Тогава най-малкият чул някой да вика тихо: „Братя, чуйте, стоя дълго на
върха на това дърво. Братя, започвам да изнемощявам от жегата.“ Споделил незабавно това с останалите като казал, че гласът
много прилича на този на по-голямата им
сестра. Четиримата притихнали в очакване. След малко гласът повторил предишните
думи и те загребали към мястото откъдето
долитал. Вече ясно доловили думите. Не след
дълго спрели в пристанището на Comox.
Щом слезли от кануто видели следите и ги
последвали навътре в гората. На сутринта
стигнали до езерото. На мига съзрели сестра си, завързана на върха на дървото. Все
още била жива. Най-големият брат незабавно се опитал да се изкачи до нея, но много скоро се плъзнал надолу. Тогава тръгнал
следващият. И той не постигнал по-голям
успех. Третият успял да се изкачи малко повисоко, но също се плъзнал обратно на земята. Тогава най-малкият взел кора от кедър,
усукал я, прекарал я около стъблото и вързал
двата края за краката си. Така екипиран успял да достигне жената. Напразно се опитал да свали сестра си на гръб до земята.
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жената толкова прилича на мъж, но старата жена недовиждала и обяснила, че всички
жени от племето са малко груби и приличат на мъже, с което въпросите приключили. Домакинът си легнал и веднага заспал.
Преоблеченият брат взел нож и отрязал главата му, за отмъщение. Взел главата на брат
си, качил се на едно кану и отплавал, като
преди това пробил всички останали лодки
на брега. Скоро майката на убития, която
спяла отдолу усетила капещата кръв и вдигнала на крак цялото племе. Те се втурнали
да преследват преоблечения отмъстител, но
пробитите канута бързо ги отказали от гонитбата. Младият индианец слязъл от лодката
намерил стрелите и се спуснал по тях на земята. Върнал се в селото си, изправил тялото
на мъртвия си брат до един малък смърч и
върнал главата на мястото ѝ. Мъртвият брат
направил няколко крачки и оживял. Хората
от горния свят (небето) не успели да слязат
на земята, за да отмъстят. А съживеният майстор на лодки се превърнал в кълвач. Децата му също станали кълвачи, а на главите им
имало червено петно останало от капките
кръв падали от главата на баща им.
Интересна легенда, донякъде обвързана
с папратите, имат и индианските племена
от групата Алгонкин (Algonquin), които населяват атлантическото крайбрежие на САЩ
и Канада. В тяхната митология има две основни божества, които имат противоположни качества. Това са Glooscap и Malsumsis.
Glooscap е винаги добронамерен, борец
срещу злото и притежава магически сили.
Името му означава „роден от нищото“.
Malsumsis точно наопаки е зъл, отмъстителен
и подъл. Името му идва от думата „malsum“
– вълк и понякога го описват с вълча глава за
разлика от брат му, който има човешки вид.
(Интересното е, че в културата на тези племена, вълкът не е отрицателно натоварен и
е твърде вероятно първите етнографи, които са записали историята в началото на XIX
век, да са смесили разказите на съседни
племена. Например при ирокезите, които
живеят малко по на юг, приказният герой
често е придружаван от вълк. Също така е
възможно вместо за вълк първоначално да
е ставало дума за Lox – росомахата, която
също е чест герой в индианските легенди,
при това винаги отрицателен, заради злия
си нрав). Двамата герои са близнаци, но
Glooscap е роден първи. Още при раждането си Malsumsis избрал да не се роди като

всички деца, а да излезе от подмишницата на майка си. Така той я погубил. Братята
израстнали заедно. Още от малки знаели,
че са необикновени и имат свръхестествени сили. Един ден Malsumsis запитал брат
си какво ще го убие. Но Glooscap не бил
глупав и спомняйки си начина, по който помалкият се появил на белия свят решил да
прибегне към хитрост, затова предложил
двамата да споделят тайните си. Malsumsis
казал, че само корен от папрат ще го убие,
а брат му отвърнал, че удар с перо от сова
ще го погуби (което не било вярно). Не минало много време и синът на Големия Бобър подтикнал Malsumsis да се опита да
убие брат си. Той застрелял с лъка си совата, отскубнал перо от крилото ѝ, и когато
Glooscap заспал го ударил с него. Разбира
се, нищо не се случило и макар и ядосан
Glooscap пак прибягнал до хитрост като
казал, че се бил объркал и всъщност корен от бор е нещото, което би го убило. На
следващия ден злият брат отвел Glooscap
в гората на лов и когато заспал отново опитал да го убие, възползвайки се от тайната. Но Glooscap пак се събудил невредим.
Изпратил Mulsumsis далече, а самият той
седнал на брега на потока. След малко
мислейки за случилото се казал невилно
на глас: „Само цъфнала тръстика може да
ме убие.“ Бобърът, който се криел наблизо
чул думите и незабавно изтичал при другия
брат. Докладвал какво чул, а зарадван злия
брат обещал, че ще му даде каквото поиска като награда за информацията. Бобърът поскал крила като на гълъб. При тези
думи Malsumsis се разсмял и презрително
казал: „Махай се оттук! С твойта сплескана опашка, за какво са ти крила?“ Бобърът
разгневен и обиден се върнал в лагера на
Glooscap и му разказал какво бил направил. Glooscap се натъжил и разгневил, извадил един корен от папрат, намерил брат
си навътре в тъмната гора и го ударил с
корена по главата. Malsumsis се строполил
мъртъв на земята, а Glooscap запял песен и
започнал да ридае.
При канадските индиански племена,
когато девойките достигали зрялост, под
леглата слагали листа от папрат (Polystichum
munitum) и клонки от цуга като се вярвало, че
това ще им донесе много деца (Boas, 1966).
Интересно е заклинанието за призоваване
на северозападния вятър, в което участва
същата папрат. Този вятър бил важен, за

да могат канутата на прекосяват по-лесно
проливите. Изкопавали се четири растения,
които се поставяли привързани към пръчка
от южната страна на огъня. Всяко се ограждало с боядисани в червена охра черупки
от морски мекотели. Тогава се изричала
молитва към бога на вятъра. Веднага след
като предметите се загреели се появявал
вятър. Според индинците в древни времена
папратта (Polystichum munitum) била брадат
мъж, който можел да контролира времето.
Той бил с изрисувани с червено бузи и обеци от черупки, (Boas, 1921)
Има друга легенда на племето тлингит. Според нея свлачище застигнало едно
момиче сираче близо до селото. Пръстта
го засипала,. Главата му се превърнала в
коренище на ядлива папрат, а тялото ѝ станало на мармот. (Swanton, 1909)
Племето гитксан има легенда, в която
се говори за папрати. Имало едно индианско семейство с две деца - момиченце и
момченце. Зимата била дълга и храната
свършила преди да се е стопил снега. Докато с дървено гребло изривали снега намерили папрат. Стъблата още били свежи
под снега. Те ги събрали и ги изпекли. Момченцето било на 3-4 годинки. Майката излязла от лагера и оставила момичето да се
грижи за него. То се разплакало и сетричката му не могла да го успокои. Тя извикала
на майка си, а тя отговорила: „Сложи няколко коренища от папрат в пепелта и приготви храна за брат си“. Но момичето не чуло
добре и разбрало да хвърли брат си в огъня. Момченцето обгоряло лошо преди да
успеят да го извадят. Историята продължава с идването на странник, облечен изцяло
в черно, който посъветвал семейството да
използва меча лой като мехлем за раните
на детето. Същата мазнина можела да се
добави и към папратовите корени преди
да се ядат.
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Друго предание на индианското племе кус (coos) от залива Coos в щата Орегон,
САЩ свидетелства за употребата на папратови корени за храна. В нея се говори за
майстор на канута от племето, който един
ден бил посетен на брега от непознат, който взел да го разпитва за работата му. Kогато майсторът се навел над недовършената
лодка, гостът го издебнал, ударил го силно и
го убил на място. После отрязал главата му
и я отнесъл със себе си. Денят свършил и
щом роднините на убития видели, че той не
се прибира в племето, тръгнали да го търсят.
Открили обезглавеното тяло в лодката без
следа от убиеца. Само кучето на майстора
лаело неспирно завързано за едно дърво
наблизо. На другата сутрин по-малкият брат
на жертвата се заел да открие убиеца. Като
видял, че кучето на всяко излайване вдига
поглед нагоре и муцуната му сочи небето,
се досетил, че убиецът е дошъл отгоре. Взел
лъка си и изстрелял стрела право нагоре във
въздуха. Преди още да е паднала пуснал
втора, която се забила в края на първата.
Правил това дотогава, докато последната
стрела опряла земята. Тогава започнал да
се катери по импровизираната стълба. Стигайки горе видял много мъже да танцуват
около човешка глава, в която разпознал убития си брат. Запитал хората, кой е убил индианеца, но се оказало, че убиеца отсъства.
След като разпитал подробно узнал, че жената на убиеца всяка сутрин копае папратови корени на определено място. Младият
индианец се качил в кануто и открил жената на указаното място на брега на реката.
Заговорил я и тя му разказала, че всеки ден
мъжът ѝ я взема с лодката и я кара до селото.
Там тя суши корените, а после раздава папрат на всеки. Обяснила какво точно прави
като се приберат, какво казва и как се държи. След като научил всичко, което искал,
малкият брат я убил, облякъл нейната кожа
и дрехи и се престорил на жена. Изчакал
на брега, докато дойде мъжът ѝ да я вземе и
внимателно изпълнил всичко точно както му
била разказала. Раздал както обикновено
сушените папратови корени. Влезли в къщата и преоблеченият брат започнал да приготвя вечерята. Видял главата на брат си да
виси от тавана, а кръвта да капе на пода и
не могъл да сдържи сълзите си. За да не се
разкрие казал, че му залютяло от пушека на
огъня. Преди да легнат един от малките братовчеди на домакина запитал баба си защо
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Митове и легенди
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тотемният стълб сега

Голямото значение, което имали коренищата от папрат за племето гитксан, личи
от това, че стилизирано те са изобразени
на тотемни стълбове заснети 1929г от Marius
Barbeau. Единият стълб все още съществува
в Kispiox.
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снимка на тотемния стълб,1929
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Още в по-ранни времена папратите
са участвали в живота на индианските племена. Освен фолклора, за значимостта
на тези растения свидетелства и една скална рисунка от Арканзас. Сред датираните
около 900г рисунки по стените на плитка
ниша наречена Indian cave в PETIT JEAN
STATE PARK една привлича вниманието. Тя
безспорно изобразява неразвито листо на
папрат.

Митове и легенди

При източните славяни много популярен
соларен символ в религиозните вярвания е
цветът от папрат, наричан още жар-цвете,
или цвете на Перун. Изобразяван е като орнамент, своеобразна сложна свастика, и в
стари времена народът му придавал особено езотерично значение. Както всички
свастични знаци и този олицетворява всепобеждаващата сила на слънцето и енергията
на живота.

С перуновото цвете е свързана и
древна легенда на източнославянските племена, разказваща за забранената любов
между боговете Семаргъл и Купалница (Семаргъл или Симург е божество с персийски произход. Там то се нарича Сенмурв
и в иранската митология е цар на всички
птици. А Купалница е богинята на нощта за
източните славяни) Двамата се обичали, но
не могли да будат заедно, защото Семаргъл пазел неотлъчно слънцето по неговия
небесен път и нямал право да се отделя от
него нито за миг. Но веднъж той се поддал
на чувствата, които взели връх над дълга, и
напуснал своя пост. Спуснал се на брега на
реката, за да срещне най-после със своята любима. От този ден на годината (денят
на есенното равноденствие) нощта започнала да нараства и да побеждава деня.
Девет месеца по-късно, в деня на лятното
слънцестоене, на двамата влюбени им се
родили близнаци - Кострома и Купала. Двете божества са неразривно свързани и се
почитат заедно в ритуалите. Зарадван от
хубавата вест бог Перун поднесъл на двете
деца необичаен подарък - цъфнала папрат
(растение, което по принцип не цъфти),
като вложил в него частица от своята сила.
Те от своя страна го предложили на хората
като по този начин се утвърдило единството
между света на боговете и света на хората.
Децата на Семаргъл и Купалница растели
здрави и жизнени. Но веднъж се случило нещастие. Брегът на реката бил едно от любимите места за почивка на птицата Сарин
- мрачното въплъщение на бог Велес (богът
на отвъдното). Сарин знаела много древни и красиви песни. А гласът ѝ бил толкова
прекрасен, че щом някой веднъж го чуел,
било то човек или бог, не можел да устои
на желанието да го слуша отново и отново.

Дървен кръст под формата на
свастика (перунов цвят) от района
на Закарпатието. Свидетелство
за смесването на езическите вярвания и християнската традиция

Семаргъл предупреждавал за това, но Купала, самоуверен и безразсъден, избягал
от къщи и скришом от родителите и сестра
си отишъл да чуе вълшебните песни на Сарин. Не било по силите му да устои на магическия глас и увлечен тръгнал след птицата, която накрая го отвела в Нав, царството
на мъртвите. Дълго го търсили Семаргъл и
Купалница, но не открили никаква следа
от изгубения си син. Минали години и Кострома от лъчезарно дете се превърнала в
невиждана красавица. Мнозина младежи
се стремели към сърцето ѝ, но тя отказвала
на всички. Изплела красив венец от полски
цветя, сложила на главата си с думите, че
ще се омъжи за този момък, който успее
да вземе венеца от нея. Дните минавали,
но никой не успявал. Веднъж Кострома
отишла на брега на реката, влязла във водата, разперила ръце и извикала ‘Чуйте ме
,богове, няма на земята достоен жених за
мен.‘ В същия миг мощен порив на леден
вятър вдигнал венеца от косите ѝ и го запратил във водата. Голяма била изненадата на
девойката когато видяла наблизо лодка, а в
нея изключително красив момък. Той извадил венеца от водата и ѝ го подал, а тя стояла безмълвна и очарована от нечакания
жених. Двамата се влюбили от пръв поглед
и скоро била насрочена сватбата. На утрото след сватбата Семаргъл и Купалница
познали в младоженеца отдавна изгубеното си дете. Той като по чудо успял да избяга
от Нев и дълго се скитал по пътищата в търсене на родителите си. Когато истината за
самоличността на Купала излязла наяве той
и сестра му не могли да понесат мисълта,
че между тях е възникнала дълбока и искрена любов съвсем различна от роднинската
привързаност. Хванати за ръце, те отишли
на брега на реката и се хвърлили в тъмните
води. Купала се удавил, а Кострома се превърнала в русалка. От тогава тя търсела във
всеки млад мъж, озовал се сам близо до
водата, своя загинал любим. Излизала преобразена в красива жена и го примамвала в мочурището. Когато обаче виждала, че
това не е Купала, тя го захвърляла и се скривала без да успее да утоли страстта тлееща в сърцето ѝ. В края на краищата боговете се смилили над нещастната русалка
и върнали Купала от царството на мъртвите
и слели навеки телата им в образа на прекрасно двуцветно цвете - Иван-да-Марья.

Този акт имал символичното значение на
обединяване на две стихии - огъня и водата,
мъжкото и женското. От тогава те са почитани като едно божество Купала, което покровителствало реколтата, огъня и любовта.

Иван-да-Марья, Melampyrum nemorosum

В преданията на всички славянски
народи се чества един и същи празник в
деня на лятното слънцестоене. В Русия, Украйна и Беларус празникът се нарича Иван
Купала и е еквивалент на нашия Еньовден.
Празнувал се на 21 юни, но в последствие
честването се мести на 24-ти, за да съвпадне с рождеството на Йоан Кръстител и така
да се приобщи към християнските празници. Името на Купала около когото се концентрирали честванията също се променя
с добавянето на християнското име Иван.
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Според руската легенда, за да намери цвят от папрат човек трябва да носи следните предмети: кръст, бяла кърпа, Библия,
чаша вода и часовник. Това може да стане
единствено в нощта срещу Еньовден (Иван
Купала). Намира се място в гората където
растат папрати. С кръста се очертава голям
кръг около мястото. В центъра се разстила
кърпата като върху нея трябва да се поставят Библията, кръста и чашата с вода. Трябва
да се следи часовника, защото точно в полунощ ще се отвори цвета на папратта. Пред
този, който го вземе, се откриват множество чудеса - например: три слънца, пълна
луна, разкрива се всеки скрит предмет и др.
Само на много добър човек може да
се случи да открие цъфтящата папрат, и то
само веднъж в живота. Има такава руска
приказка: Живял едно време беден пастир.
Един ден както пасял стадото заспал на сянка под дърветата в края на гората. Спял и сънувал. Бил толкова уморен, че се разбудил
чак по тъмно. Огледал се, а около него кравите никакви ги няма. Втурнал се той в гората
да ги търси. Тичал без посока и така излязал
на една поляна. Било точно в нощта когато
цъфтяла папратта. Той бил обикновен селянин, затова нищо не разбирал от билки. Нагазил смело в тревата направо през папраттта и докато да пресече, папратовият цвят

незабелязано паднал в обувката му. Не
открил той добитъка и покрусен се върнал
в селото. Но нещеш ли още на другия ден,
не само че кравите се намерили, а и пари
започнал да печели. На всичко отгоре започнал да вижда бъдещето. Парите, от които
имал нужда сами идвали при него. Минали няколко дни. Земя влязла в обувката му и
пастирът се събул да я изтръска. Заедно с
боклука изтупал и цвета от папрат. Изгубил
той дарбата си, а неочакваното щастие отлетяло както и било дошло.
В Русия съществува следната легенда за името на папратите - „папоротник„.:
Веднъж царят поканил бедно селско семейство в града. Били толкова бедни, че
тръгнали пеша по пътя, който минавал през
гората. Вървели дълго и докато пресичали гората детето боядисало обикновените
си дрехи със сока на горските плодове и
те станали цветни и празнични. Майка му
се закичила с дъхави цветя, а бащата събрал красиви перести листа от папрат и
ги вързал на шията си. Стигнали те царския
дворец и така пременени с горските дарове изглеждали напълно равни на градските жители. Царят ги приел и също му се
харесал видът им, като особено впечатление му направила премяната на главата
на семейството. Повикал той детето и го
запитал какво е това украшение на врата
на баща му. Детето отвърнало „папин воротник“ (яката на татко), а на царя му се
причуло „папоротник“ и така се появила
руската дума за тези красиви растения.
В славянските вярвания папратта е
билка, която предпазва от зли духове. В същото време веднага след като се появи
папратовия цвят ръката на невидим дух го
откъсва. Ако простосмъртен се опита да
вземе цвета, това ще му навлече страхове
и ужасии, дори може злият дух да го отведе
със себе си.
Най-често за цъфтяща набеждават
орловата или мъжката папрат. Но женската папрат също е намерила място в празничните вярвания. Ако през нощта на Иван
Купала човек открие в гората голяма туфа
женска папрат, тя може да му помогне да
научи лечебната сила на всички билки. Трябва да седне пред нея, мълчаливо да се покрие с дебело платно и търпеливо да чака.
В немного тъмна нощ ще успее да зърне
как по някое време иззад папратта започват една след друга да притичват всякакви

треви и горски растения, да назовават името си и да казват за каква болест помагат.
Цветът от папрат е устойчив сюжет
на наративното творчество и присъства в
записите на стотици етнографски проучвания от териториите на Полесие. Полесие
е етногеографска област обхващаща
северна Украйна, южна Беларус и малки части от Русия и Полша. Има няколко
основни мотива в легендите за папратите:
1. Човек се сдобива с чудното цвете независимо от противодействието на дяволи,
зли духове и чудовища и придобива свръхзнание.
2. Човек търси папратовия цвят, но не
издържа изпитанията, които предлага откъсването на цвета.
3. Човек се сдобива случайно с цвят от
папрат, попаднал в обувката му, най-често търсейки изгубени говеда(коне) в гората. В един от вариантите, след като селянинът се връща сутринта у дома с намерения добитък, му се явява място където
има заровено имане. Взема бързешком
инструменти, за да го изкопае, но жена
му го спира на прага. Заръката ѝ е да си
смени обувките, за да не ги цапа докато работи. Той го прави и мигом забравя мястото където са скрити жълтиците.
4. Дяволът среща заблудил се човек в
гората и му предлага да си разменят обувките. Човекът не знае, че така дяволът взема
цвета от папрат попаднал случайно в обувката. Често този сюжет следва предходния.
Момче пастирче изгубва кравите в гората и
докато ги търси, пресичайки и прескачайки папратовите гъсталаци, незабелязано
в обувката му попада цветът от папрат. С
негова помощ кравите бързо се намират
и момчето доволно тръгва към селото. Но
на пътя му се изпречва дяволът преобразен
на търговец. Той му предлага да му даде
кон в замяна на старите му обувки. Момчето радостно се съгласява, но в следващия миг се оказва яхнало пръчка вързана
с въже от лико. В друг вариант дяволът в човешки образ му предлага да купи срещу
злато обувките, но момчето притеснено, че
родителите ще му се карат като се върне,
отказва. Продължава по пътя, но минавайки
край реката вижда група деца да се къпят
във водата. Изкушено от забавлението, то
се съблича и влиза при тях. След минута
разбира, че е само посред реката, а обувките му са изчезнали.
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Денят на слънцестоенето в годишният цикъл се свързвал със зрелостта, тъй като
точно в този ден слънцето достига зенита си,
а след това енергията му даваща живот на
всичко, постепенно намалява и то губи господстващото си положение сред природните сили. Основните ритуали на празника
са прескачането на огън и къпането, които
символизират същността на Купала - огън
и вода, двете стихии обединени от любовта.
Никой не бива да спи в тази най-кратка нощ
в годината. Това е най-пъстрия и колоритен
празник, свързан с всевъзможни чудеса.
Според поверията през тази нощ дърветата
излизат от земята и се преместват от едно
място на друго, разговаряйки чрез шумуленето на листата си, животните също общуват помежду си, дори билките са пропити
със специални, магически сили. Една от
най-чудотворните билки е папратовият цвят.
Според легендите той се появява само на
Еньовден. По залез започва да расте пъпка,
която се издига все по-високо и по-високо,
за да се разпука с трясък точно в полунощ
разкривайки огнен цвят. Обичаите свързани с този празник и поверието за цъфтящата папрат са описани през 1831г от Н. Гогол
в разказа „Вечер накануне Ивана Купала”
част от сборника „Вечери в селцето край
Диканка”.
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предание от Брестка област, Беларус, като
място за търсене на папратовия цвят се посочва гробището. Има друго много любопитно етнографско сведение, в което се
твърди, че за да намери папратов цвят човек
трябва да сготви черна котка и да я отнесе
в гората. Там докато седи сред папратовия
гъсталак, точно в един след полунощ трябва
да яде от нея, и тогава ще може да види отварящия се цвят. (с. Бабичи, Речицки район,
Гомелска област, зап. А. Н. Красильщикова
от Емельяненко Марии Дмитриевны, 1914).
По тези места, както и при всички
славянски народи, цъфтежът на папратта е съпроводен от появата на нечестиви
сили, които всячески се опитват да отклонят
и прогонят човек. Самият цвят е жадувана
придобивка за вещици и магьосници, които увеличават силата си с него. Принадлежността на папратта към демоничното се
потвърждава от обкръжението на растението. В разказите за търсенето на неговия цвят
винаги се говори за някакви неконкретизирани зли същества: дяволи, духове, вещици, зверове. Демонологическата същност
на растението е намерила отражение и в
народните названия като: магьоснически
цвят, любимата билка на вещиците, бесен
цвят, юдин цвят (юда в украинския фолклор
се нарича старшия дявол). Самият процес
на търсенето на папрат се считал за дело
нечисто и опасно. Когато тръгвал с такава цел, човек бил длъжен да свали пояса
си и кръста, който носи, а пред входа на
къщата – да не се кръсти и да не се моли.
В една стара приказка се говори за
млад момък, отишъл да коси трева в нощта
на Иван Купала. Още с първия замах на косата наред с тревите отрязал и папрат. Мигом сякаш изпод земята изскочил дявол и
надал вой - „Върни ми моето“. Момчето се
изплашило и хукнало да бяга към селото, а
дяволът подире му. Виковете „Върни ми моето“ не секвали през целия път. Дори когато
момъкът се скрил в къщата отвън се чувал
воя на дявола. В паника момъкът се оглеждал за помощ когато видял папрат залепнала за острието на косата. Изхвърлил стръкчето на двора и изведнъж дяволът замлъкнал.
В друга руска приказка човек отишъл в гората да търси папратовия цвят. Видял цъфтящото растение в точния момент,
доближил го, навел се, стиснал с ръка
стъблото и дръпнал. Тогава какво да види
- вместо цвета откъснал рога на дявола.

За предпазване от силите на мрака служат редица заклинания, обреди и
амулети. Например препоръчва се на главата да се сложи гърне или около папратта да се очертае магически кръг с остра
коса или специален нож, с който 10 години поред е разрязван великденския хляб.
Друго решение е човек да постави задача на дяволите, която да ангажира за дълго вниманието им. Например да заплетат
на плитки цялата му коса косъм по косъм.
Докато те се занимават с това ще настъпи утрото и те ще изчезнат. Според едно
малко известно поверие, човек трябва да
отгледа от петльово яйце дух-пазител, който да го придружи в гората. С негова помощ лесно ще намери, откъсне и опази
от тъмните сили цвета. Често в преданията
се казва, че човек трябва да пази мълчание по време на търсенето на папратов
цвят, в противен случай освен неуспех в
начинанието рискува да го сполети нещастие: слепота, глухота или друга болест.
За да се oпази цветa от нечистата сила се използват различни хитрости:
• под кожата на дланта на лявата ръка
• под нокът на пръст на ръката
• под мишницата
• зашит в дреха
Едно от поверията гласи, че по-лесно
ще бъде опазен цвят, ако човек го откъсне
със зъби без помощта на ръцете.
Характерно за повечето легенди за
цвета от папрат е, че трябва да се търси от
сам човек – идат ли двама, папратта никога няма да цъфне.
Един от редките сюжети в района на
Полесие е за ярка падащата звезда, която
се появява в мига, когато цъфти папратта.
Устойчив мотив във всички легенди
е и ползата от папратовия цвят. Понякога
това е обобщено като „ще узнаеш всичко
на света“. В други случаи има конкретно
свръхестествено умение: разбираш езика
на животните и птиците, билките ти разказват за лечебните си свойства, откриваш изгубения добитък, разбираш коя в селото е
вещица, разбираш колко деца ще се родят в младо семейство, разбираш кой е
откраднал, разбираш кога да ореш и да
сееш, можеш да отключваш всякакви ключалки, можеш да ставаш невидим.
Сдобиването с папратов цвят парави човека „знаещ“, т. е. запознат с различни
тайнства. В Брестка област битува поверие,

че познанието може да се получи и без да
се къса цвета. За да стане човек знахар
трябва в нощта св.Ян да преспи в гората в
папратов гъсталак. След това, на сутринта,
започва да разбира езика на животните и
на растенията
Един от най-странните начини за откриване на вълшебния цвят е записан от етнографите в с.Стодоличи, Гомелска област.
За целта човек, който иска да стане знахар
или магьосник трябва седем години да отглежда петел, докато птицата снесе яйце.
Тогава се появява митологично същество змия. Имайки такава змия проводничка със
себе си, човек може да иде в гората където
цъфти папратта, да си гарантира откриването на вълшебния цвят и поревръщането си
във всезнаещ. А пиленцето, което се излюпва от петльовото яйце не е пиленце, а дявол.
Интересна е връзката на папратта
с русалките. Според едно предание от
Черниговска област , Украйна, цветът на
папрат означава, че в нощта на Еньовден
русалките даряват красотата на душите си
на папратите. Аналогична връзка се открива и в легенди от Брестска област, Беларус
където в папратовия цвят живеят душите на
мъртвородените. А както е известно русалките произлизат не само от загиналите неомъжени девойки, но и от мъртвородените
деца или тези, които са починали преди да
бъдат кръстени.
В преданията често се проследява
и определена зависимост между папратовия цвят и гръмотевичните бури. Тя може
да бъде открита в етнографските данни
от различни европейски райони, но в Полесие е особено силна (както в Украйна,
така и в Беларус и Полша, а по-рядко в
Русия). В част от приказките бурята започва още когато търсачът на вълшебния цвят
навлезе в гората, т.е. явява се препятствие,
превантивна мярка срещу този, който се
осмели да търси.
В други легенди гръм и светкавици се
появяват точно в мига на разцъфтяване на
папратта. В трети – гръмотевичната буря се
разразява когато човек откъсне цвета. Интересна е и другата сюжетна линия, застъпена в редица поговорки и поверия – че гръм
пада там където има нечиста сила и в тази
връзка удря животни, които се считат за зооморфни превъплъщения на дявола – котка,
куче, мишка, кон, както и техните убежища –
дъбове, върби, трепетлика, мочурища и т.н.
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Подобна легенда на предишната има
и във Вестфалия, Германия, която е описана
от Jacob Grimm в Teutonic Mythology, 1835г.
Там се разказва за мъж, който тръгнал през
нощта на Еньовден да търси изгубеното си
жребче в гората. Обикалял дълго и докато
пресичал един папратов гъсталак в обувката му паднали семена от папрат. Когато на
сутринта се прибрал и седнал пред огнището разбрал, че всички го чуват, но никой
от семейството не го вижда. Припомняйки
си как преминал през поляната с папраттта, то се досетил, че сигурно невидимостта
му се дължи на вълшебни семена. Изтупал
си обувките, папратовите семена паднали
и той пак станал видим за околните.
Папратта цъфти само веднъж в годината. Има различни версии за това кога
точно е този ден. Най-често се сочи нощта
на Еньовден или нощта на Иван Купала. Но
в народните вярвания се откриват сведения за Петровден (Петровка) и рябиновая
(воробьи́ная) ночь. Рябиновая ночь идва от
старинната дума „рябая“ – пъстра. Така се
нарича нощта с най-силната лятна буря, а
„пъстра“ е заради непрестанните мълнии,
които раздират небето. Воробьи́ная ночь
я наричат заради врабчетата, които разбудени от гръмотевиците, не могат да си
намерят място и летят объркано чирикайки през цялата нощ. Връзката с папратта
идва вероятно от това, че често отварянето
на цвета се свързва с ярко сияние, силна
светлина в мрака, гръм. В Полесие рябиновая ночь се свързва с летните бури и макар да няма точно определена дата, често съвпада с Петровден или Иван Купала.
Местата, където трябва да се търси
папратта, най-често е далечна и глуха гора
(“където пеенето на петел не достига“). Други такива места са кръстовището на далечни горски пътеки, блато или могила. В едно
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Под ударите на гръмотевичната буря
често попадат и места свързани с насилствена смърт, там където са погребани самоубийци или некръстени деца. Според
едно полско поверие светкавиците по време на внезапно разразилите се летни бури
имат за цел да уцелят летящите из небето
души на некръстените деца. И тук отново
се забелязва връзката с папратите, които
в цяло Полесие са определяни като въплъщение на душата на некръстените деца, а
чудният цвят като проявление на невинната
красота на загиналите младенци.

От една страна папратта се смята за
магическо растение обладано от дявола.
Затова част от преданията казват, че да види
цвета на папратта може само този, който се
е отказал от всички човешки и християнски
атрибути (затова, често се препоръчва човек да отиде в гората бос или напълно гол).
Самото отиване в гората е нечисто дело и
този, който се наема с него е вещица или
човек решил да се занимава с магьосничество. Например в някои села вярвали, че
само другоселец и друговерец може да открие цвета от папрат. На Урал папратовия
цвят бива наричан вещерски цвят – „колдуний цветок“. От друга страна някои легенди
казват, че само праведен и чист човек може
да се сдобие с папратов цвят и наричат папратта свещена папрат. Затова търсещият
трябва да се подготви с молитви и пост преди да отиде в гората.
„Кілько є зільи, то усе від Бога, лиш папороть від чорта“ – Колко са билки, все са от
Господа Бога, само папратта е от дявола.
В беларуските села в района на Полесие има обичай да се прогонват злите
сили като се събират растения свързвани с тях като коприва, папрат и др. После
се затварят в гърне, което се заравя в огъня на Еньовден. Когато огънят угасне гърнето се разбива. Друг обичай от района на Карпатите е „биенето на папрат“.

В Закарпатието на Украйна се говори,
че този, който иска да се сдобие с чудния
цвят, трябва през цялата година да плете
голяма кошница от клони на трепетлика.
В деня преди Еньовден човекът трябва да
иде на границата между две села, да седне на земята до папратта и да чака покрит
с кошницата. Тук през нощта се събират
всички зли сили и се опитват да го прогонят,
но кошницата му дава сигурно убежище.
Когато в полунощ папратта най-после разцъфти, бързо трябва да разреже кожата
на дланта си и да скрие там цвета. Когато
раната заздравее, само едно докосване с
ръка е достатъчно да се отключи всяка ключалка.
В Латвия празникът носи името Лиго,
но се нарича още Янов ден. Нощта на 23
срещу 24 юни е официален празник. Още
от сутринта домът се украсява с клонки
бреза, дъб, офика, папрат и маргаритки. В
центъра на тържествата е млад момък на
име Янис или Ян, а ако в компанията няма
такъв, някой приема това име и става обект
на всеобщо внимание. Всички младежи
носят венци от дъбови клонки, а за девойките венците са от различни билки. Никой
не бива да спи през нощта. Жените мият
лицето си с роса за да са красиви през годината, а ходенето бос по росната трева
носи пари през годината. Задължително се
прескачат огньове, които се палят с дъбови
и елови клони (символ на мъжкото и женското начало). Прескачат се по двойки като
ръцете на момчето и момичето не бива
да се разделят, защото в противен случай
няма да се сгодят. Всичко е съпроводено
с традиционни песни. Наред с множеството обреди за дъжд, гадаене, здраве и
плодородие основна част от ритуалите е
търсенето на цвета от папрат в горите. Това
пак става по двойки, като се счита, че който младеж го открие ще бъде щастлив. За
откриването му си има ритуал. Отрязва се
пръчка от офика и търсещият върви без да
се обръща назад. Когато пламне папратовия цвят с пръчката се правят 6 кръга около
тялото. През това време човек не бива да
поглежда зад гърба си и да обръща внимание на гласовете и шумовете идващи от
там, защото тъмните сили се опитват да
отвлекат вниманието му и да му попречат.
Едва тогава може да откъсне цвета.
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Предполага се, че в основата му
стои вярването, че папратта е дяволско
растение. От гората се събира и донася в селото папрат, която се струпва на
куп. После я запалват, бият с пръчки или
замерват с камъни (вероятно за прогонване на злите сили от растението).
В Украйна е популярна следната
легенда: в нощта на лятното слънцестоене
папратта разцъфтява с ярки като огън цветове. За да се сдобие с такова растение
човек трябва да направи почти невъзможното. Но ако успее, е достатъчно да каже
специално заклинание и да подхвърли
леко във въздуха цвета, който ще полети и
ще се спре точно над мястото на заровено
съкровище. Тази папрат отваря всички ключалки без ключ, стига само да ги докоснеш
с ръка. Освен това може да накара всяко
момиче да се влюби в приносителя ѝ. Цветът от папрат носи безкрайна мъдрост и
сбъдване на всички желания.
Препятствията в намирането на растението са много. От една страна цветът
се появява само за броени мигове само
веднъж в годината, а от друга страна дузина дяволи го пазят от хората. От залез слънце дяволите започват да избират различни
страхотии, с които да стреснат тези, които
идват за билката. Щом се появи цветът и
човек го откъсне, наоколо плъзват влечуги,
изневиделица изскачат зверове, ръмжащи
и подсвиркващи високо, дяволите хвърлят
клони и камъни по най-смелия от смелите
и т.н. Преданието съветва успелия да вземе магическото биле да не се страхува
от нищо и да не се обръща назад, защото тогава дяволите няма да имат власт над
него. Около полунощ папратта разцъфтява
и в този момент цветът трябва да се завие
в парче плат и да скрие в пазвата или още
по-добре да се направи срез в кожата
на лявата ръка и там да се скрие цветчето. Най-добре след това човек веднага да
побегне, без да поглежда и без да обръща
внимание на мъчителите си. Трудностите
съпътстващи сдобиването с магическото
цвете са толкова големи, че човек не може
да им устои и в края на краищата дяволите все пак успяват да прогонят увереността
на всеки смелчага и да си върнат притежанието. Затова никой не може да се похвали, че притежава ценния цвят от папрат.
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В Полша празникът е познат като Нощта на свети Ян или още Соботка по името
на ритуалния огън. Символ на вълшебната и
магична нощ е цветът от папрат. Цъфти само
папрат, растяща в най-усамотените места,
далеч от селищата – където не се чуват нито
кучешки лай, нито кукуригане на петел или
човешка реч. Често в легендите тези места
са магически - места на древни светилища
от предхристиянските времена. Отварянето на цвета е съпроводено с пукот, трясък и
гръм. Той е много деликатен и повяхва след
по-малко от час. Търсачите на цъфналата
папрат трябва да спазят редица ритуали,
за да успеят в начинанието си. Най-често
местните предания ги описват следното: човек трябва да се съблече напълно гол и да
се покрие с гирлянди от див пелин (магическо растение в полските приказки, често
използвано в защитни заклинания). Цветът
не трябва да се къса, а да се изтръска докато падне от растението върху предварително постлано на земята ленено платно.
Единственият начин да занесеш папратовия цвят у дома без да изчезне във въздуха е
именно като го завиеш в плата. В християнизирания вариант лененото платно е заместено с покривка от църковния олтар, а вместо див пелин се носи осветена броеница.

В част от легендите богатството придобито с помощта на цвета от папрат не
може да бъде споделено с друг, защото
ще изчезне мигом. „Щастливците“ остават
самотни до края на живота си, лишени от
семейство и истински приятели. В друг вариант те се осъзнават, но късно и завръщайки се у дома намират родителите и
любимите си хора вече стари или мъртви.
Но освен това папратите са въвлечени в
още няколко ритуала. Вярва се, че окачени
на къщата клонки от папрат предпазват от
болести.
За девойките има специален обичай.
Намират в гората полянка, на която расте змийски език (Ophioglossum vulgatum)
В нощта на Свети Ян момичето трябва да
отиде там само, да се съблече голо и да се
окъпе в росата на полянката, като докосва с ръце папратта и реди заклинание, за
да накара момчетата да се влюбят в него.
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Литовците имат подобно вярване,
което произлиза от езическите празненства
и обреди съпътстващи лятното слънцестоене и честванията на св.Йоан Кръстител. Тогава поради северното местоположение на
страната, нощта е толкова кратка, че скоро
след като изчезнат и последните слънчеви
лъчи на запад, започва да се зазорява от изток. Вярва се, че тази нощ е изпълнена с мистика и магия. Празникът се нарича Йонинес
(по името на св.Йонинес, местното име на
Йоан Кръстител). Това е възроденият празник
на Росата, който датира още от XVI-XVIIв. когато се празнувал през юли и едва в края на
XIXв. се мести на 24 юни и по-точно нощта и
утринта предшестващи този ден.
От 2003г. Йонинес е официален празник. Символът на празника е папратта. Казват, че папратите цъфтят само в полунощ на
този ден и който е достатъчно късметлия да
намери такава папрат ще придобие специални сили: да разбира езика на птиците и животните, да предсказва бъдещето, да открива заритите съкровища и още много други
подобни. Но това никак не е лесно – намира
се само далеч навъре в горите, там където
не достига лай на кучета от околните села.
Но трябва да се знае, че само 9-годишна папрат може да цъфне и тогава
под нея трябва да се застеле копринена
кърпа, в която цветът сам ще падне. Тогава
човек трябва да очертае кръг около себе
си с осветена в църквата пръчка от офика (самодивско дърво), да запали свещ и
да се моли, за да се справи с пазителите:
коне и кучета без глави, ужасни чудовища
и вещици се опитват да отблъснат всеки
смелчага и да опазят цвета за себе си. Падналият в кърпата цвят прилича на златно петно. Най-добре е да се скрие под кожата
на дланта или на някой пръст - така никой
няма да може да го отнеме от собственика.
В Естония тази легенда е сходна, като
смелчагата искащ да откъсне цъфтящата
папрат трябва да премине през пазещите
я подредени в кръг около нея змии без да
поглежда назад. Ако успее ще може да
преминава през заключени врати. Празникът се нарича Jaanipa`ev - Денят на свети Ян.
В Норвегия празникът в деня на Йоан
Кръстител се нарича Jonsok, а във Финландия
- Juhannus. Във всички балтийски и скандинавски страни папратта участва в ритуалите
и обредите на най-големия летен празник в
деня на лятното слънцестоене. Освен носи-

илюстрация „Kwiat Paproci“
Elżbieta Krygowska, Полша
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Една от многото магически билки
в руския (славянския) фолклор е разрывтрава (разковниче). Не е еднозначно определянето на конкретния вид, който носи
това наименование, но най-често зад него
се крие папрат (мъжка, змийска –лунна
или змийски език, или др.). Други растения,
които се свързват с преданията за разковничето са слабоногата, каменоломката,
четирилистното разковниче, детелината и
котенцето(Pulsatilla sp.) Според преданията
тя отваря всички ключалки само с едно докосване. Намирането на цвят от папрат е
първият, но не и единствен начин да се сдобиеш с разрыв-трава. Намираш костенурка с малките ѝ. Отделяш я от тях и ги ограждаш с плет (забити в земята пирони). Отчаяната майка костенурка изчезва в гъсталака, намира чудодейната билка и се връща,
за да ги освободи. Така можеш да вземеш
разковничето. В Далмация вместо костенурка в легендата участва змия, а в Сърбия,
Македония, България – таралеж. Говорело
се, че таралежката носи разковничето под
езика си и ако човек не го вземе веднага, тя
го поглъща. Някъде даже се препоръчва да
се отреже главата ѝ, когато я покаже, за да
се вземе билката. Има и друго поверие за
начина да познаеш разрыв-трава. За целта
в деня на Иван Купала трябва да намериш
пуста ливада без камъни и храсти по нея.
Точно в полунощ започваш да косиш тревата и не спираш, докато не се счупи косата.
А на чиста поляна да се случи това си е чисто чудо. Но ако все пак стане, това е знак, че
острието е срещнало вълшебната трева,
на чиято сила не може да устои дори желязото. Тогава събираш всичката окосена
наоколо трева и я хвърляш в близкия поток
или река. Обикновената трева ще отплава
по течението, а чудодейната – наобратно.
Друго име на разковничето(билка отваряща всякакви ключалки) е клин-трава (Украйна, Закарпатие). За да се сдобие с нея
човек трябва да открие хралупа на кълвач
(сова, папуняк и др.). Затваря входа с дървен клин и застила под него червена кърпа. Птицата се връща с вълшебната трева
в човката и щом докосне клина, той сам
излита навън. После птицата хвърля разковничето върху кърпата мислейки я за огън, за
да я унищожи.
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В Македония празникът се нарича Иванден. Наред с другите билки, които
участват в ритуалите, папратта също има
своето място. Вечерта срещу празника се
бере папрат, заради нейната магическа
мощ. С нея се покрива постелята и се спи
отгоре за здраве. Сутринта от папратови
листа се заплитат венци, които се оставят в
градините, за да ги пазят от болести, лошо
време и други нещастия.
При западните славяни (Адриатическото крайбрежие на Босна и Херцеговина, Хърватия на Черна Гора, Сърбия и Словения) магическите сили на папратта се
крият не в цвета, а в семената на папратта,
които падат веднага след като в полунощ
се появи цвета (подобно на легендите на
немскоговорящите народи). В района на
Попово поле, Босна и Херцеговина, преданието гласи, че за да откъснеш чудодейния цвят трябва да се огради растението
с бразда, в която е насипана осветена в
църквата сол. А словенците вярват, че за
да събереш семената от папрат, трябва
да застелеш отдолу покривка изтъкана от
невинно седемгодишно момиче. В Черна
гора вярват, че за да запази семената от
папрат, човек трябва да седне още преди
полунощ на Еньовден пред растението и
да размахва сабя през цялото време, за да
прогони вещиците, които дебнат наоколо.
Обичаите по време на летните празници свързани с търсенето на митичния
цвят от папрат се радвали на такава широка популярност през Средновековието,
че през 1612г Католическата църква издала
забрана за участието на нейни последователи в тези езически ритуали.
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„When the fern is as high as a ladle,
You may sleep as long as you are able.
When the fern begins to look red,
Then milk is good with brown bread.“
„Когато папратта е висока колкото черпак,
е позволено да спиш колкото можеш.
Когато папратта почервениее
млякото е хубаво със черен хляб.„

За човек, който не е много наблюдателен
се употребява израза:

„Сляп като гъска, която не може да различи
лисица от туфа папрат.“

В Кеймбридж, Corpus Christi College, се пази интересен дъбов сандък, обкован с желязо. В него пазели ценни вещи, срещу които студентите получавали заем. Той има три ключалки, всички с еднакъв флорален орнамент. Сандъкът наречен Billingford Hutch, носи името на
Richard de Billingford, ректор на колежа в началото на XV век (1398-1432). Едва в последно време забелязват, че тези орнаменти много приличат на листата на Botrychium lunaria. Това може
би е търсен символизъм. Както беше споменато по-рано тази папрат е сред заподозрените
за разковниче - трева, която отключва всякакви ключалки. А в Средновековна Англия подобни
вярвания са широко разпространени, дори сред аристокрацията и просветените хора.

III.21.3. Други народи
В Япония както и в други азиатски страни заекът е на особена почит. Той се нарича още „лунен заек“, „нефритен заек“ и
златен заек“. Според китайската легенда
заекът придружава богинята на Луната Chang‘e. Затова ако човек се загледа в тъмните петна на пълната луна ще разпознае в
тях образа на заек, който стрива в хаванче
билки и приготвя за богинята лекарство за
безсмъртие. Според корейците и японците
на лунния диск се вижда заек, който приготвя оризови питки. Японска легенда разказва, че заекът постоянно лъска лунния диск
с хвощови стъбла (отдавна прилагани като
абразив за полиране на метални, дървени
и керамични изделия). На неговия напредък
се дължи смяната на фазите на луната. Затова и в Японското изкуство образът на заека често е съпътстван от хвощове.
По границата между провинциите
Santa fe и Chaco в Аржентина все още
живеят наследниците на племето Mocoví
(Moqoit). Те имат легенда за едра папрат,
вероятно дървовидна, която наричат Iobec
Mapic. Легендата гласи, че когато Cotaá
(Господ) създал света, той създал и това
растение, за да нахрани човеците. То бързо се разпространило и човечеството било
много благодарно. Neepec (Дяволът), завиждал за това колко полезно било растението и си поставил за цел да го унищожи.
Той се понесъл във въздуха към най-близката солена равнина и напълнил голяма
стомна със солена вода. Полял с нея папратовия гъсталак с намерението да изгори
растенията. Но вместо да загинат те попили
водата с корените си, солта от нея се смесила с растителните сокове в листата им и
те станали солени на вкус. Cotaá (Господ)
отново триумфирал пред Дявола, защото
вместо растението да изгуби полезността
си, то придобило нови функции и хората
започнали да подправят с него месото на
дивите животни и други храни…

За папратите се споменава в една
нанайска народна приказка от района
на Алтай. Едно момиче било тормозено от
мащехата си, която постоянно я товарела
с различни задачи и намирала кусури на
работата ѝ. Една от заръките на мащехата била да избродира красив халат. Елга,
така се казвало момичето, ушила халат
като много се старала да угоди на майака
си, но тя като го видяла разпорила плата и
се развикала, че това е просто и грубо, а тя
иска красиво и цветно.
„Елга отчаяна избягала от юртата към
брега на реката, където растели папрати.
Седнала и заплакала. Папратите край нея
зашумели и се раздвижили. Една от тях запитала Елга:
- Защо плачеш, малката?
Разказала Елга, колко тежък е животът ѝ.
Погалила я папратта с мъхестите си листа
по лицето и заговорила:
- Не плачи, малката! За твоята мъка
ще помогнем.
И призовала папратта всички цветя и
треви на помощ на Елга. Затътрили се към
халата всякакви треви и цветя, полегнали
на плата извити в чудни форми.
Такива красиви шевици направили на
халата, каквито Елга никога не била виждала. Събрала папратта всички сълзи на Елга,
поръсила с тях халата и шевиците останали на него.
- Жал ми е за теб, Елга. Така те обижда
мащехата ти, че толкова плачеш, че твоите
сълзи напоиха цялата земя и от тях и ние
израстнахме. Каквото можахме, направихме за теб...“
Сърби и хървати имат следния израз:
„Будала, папрати, кривих дрва и камења - ни-

кад неће нестати“!
„Будалите, папратите, кривите дървета и камъните няма никога да свършат„
А естонците казват:

Папоротник от семи болезней поможет - Папратта за седем болести помага.
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В Англия е популярна следната поговорка:
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Eдна от най-необичайните легенди е
тази за Скитското агне, наричано още растителното агне от степите на Татария (лат.
Agnus scythicus or Planta Tartarica Barometz).
Различни пътешественици от XIV-XVIв. свидетелствали за съществуването на агнетата като ги позиционирали в степите около
Каспийско море, земите на Персия и други райони на Средна Азия. Първият документ, в който се споменава за това срастение-животно са мемоарите на Sir John
Mandeville публикувани за първи път между
1357 и 1371г. Там той описва пътуванията си
на изток и разказва за всевъзможни фантастични създания. Сред тях е дърво, което
по края на клоните си ражда големи плодове с формата на пъпеш. Когато узреят
те се разпукват и във всяко има агне. Дълго време никой не успявал да донесе материално доказателство за съществуването
му, а разказите се трупали и фантазията на
разказвачите обогатявала легендата. В покъсните варианти агнето било само едно
на върха на стъблото. Стъблото, което го
свързвало със земята замествало пъпната
връв - ако тази връзка бидела прекъсната,
животното загивало. Стъблото държало агнето на известна височина, но било гъвкаво и
позволявало на агнето да пасе растенията
наоколо. Когато храната свършела, горкото
агне загивало. Тогава то можело да бъде изядено, а кръвта му имала вкус на мед. Тези
растителни агнета били любима храна на

Сувенирите от Cibotium barometz се изработват и досега в Китай и Малайския
п-в, което е причина за събирането на голям брой екземпляри от дивата природа
и намаляване популацията на тази иначе
широкоразпространена папрат. Взема
се надземната част на ризомите, която е
гъсто обрасла с дълги червеникавокафяви вълнисти власинки. Листата се отрязват
като се оставят основите на листните дръжки, които оформят краката на животинчето.
Когато се обърне с главата надолу получения предмет много наподобява пухкаво
агне или куче. Затова някои от местните
имена на папратта са golden chicken fern,
woolly fern, golden hair dog.
Освен с колекционерската си стойност, растението е известно в източната
медицина с голяма лечебна сила.
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    Скитското агне

вълците. За да осигури спокоен живот на
беззащитното създание, Господ забранил
на всички хищници да атакуват агнето. Но
вълците приложили хитрост, станали вегетарианци и така формално без да нарушават древното споразумение можели
да се доберат до вкусната и лесна плячка.
Мнозина се съмнявали в достоверността на легендата, но чак през 1698г Sir Hans
Sloane, основателят на British Museum, получава останки на скитско агне от Индия и
категорично доказва, че това не е животно,
а артефакт, изработен от коренище на дървовидна папрат. Sloane изнася лекция пред
Кралското Дружество, в която разобличава легендата. Той получава подкрепа и от
немският ботаник д-р Breyn от Данциг, който
независимо изследва няколко подобни животински останки от Индия. През 1753г Карл
Линей описва вида папрат, от чиито обилно
покрити с власинки ризоми са изработени
сувенирите, и го нарича Polypodium barometz
(името взаимства от татарската дума, която
означава агънце). Около 100 години по-късно, през 1842г. Sir John Smith, първият уредник на Кралските Ботанически Градини (Kew
Gardens), при своите занимания по систематиката на папратите позиционира този
вид на сегашното му място в род Cibotium.
През XVIII и XIXв мнозина се връщали от
Изток със сувенири продавани като растителни агнета от руснаци, индийци и китайци.
Сред тях имало уважавани търговци, посланици и учени. Те носели като изключителна
ценност фигурки на така наречените растителни агнета. До наши дни са достигнали
няколко от тези артефакти, които се пазят в
различни музеи.
Според една от хипотезите, първообразът на скитското агне е памука, заради пухкавите топки памук по върха на разклоненията. Това растение произхожда от Индия
и в Ранното Средновековие е непознато на
европейците. Отначало го наричали растителна вълна по аналогия с основните тъкани
използвани в Европа тогава. По това време
части от Скития били както Татария така и
Пакистан, където се отглеждал памук. Това
дава отговор на въпроса защо агнето от легендата е ‚скитско‘ или ‚татарско‘. Освен
това след нашествието на османските турци, източните тъкани влизали в Европа през
земите на Централна Азия и района на Каспийско море и памукът макар да идвал от
по-далеч също се асоциирал с тези места.
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„Папратъ (Polypodium vulgare) е общославянска дума. На словински и хoрватски
се зове и Перунов цвeт, Перуново цвeте. У
всичките славяни и у немците се разказва за
чудотворния цвят на папратта. Който го носи
със себе си, става невидим, разумява езика
на животни и дървета, може да види как се
събират дъбове на разговор, има във всичко
щастие, може да намира имане подземно
и най-скрито, знае всички тайни природни
сили и познава бъдещето. Папратта не цъвти, ала народното вярване у всички славяни
допуща, че тя веднаж през годината, именно пак срещу Еньовден (7 юлий), веднага се
разцъвтявала и прецъвтявала. Цветът ѝ бил
златен и трептял като огън или кървав пламък
тъй силен, че ослепява очи. А малорусите
казват, че папратта „цъвти без всякакъв цвят“.
У нас този чудотворен цвят се казва и разковниче (разковно). Който го види и свари да
го откъсне, могьл с него да отваря здраво
заключен ключ (да разковава), да намира
имане, да преправя желязо на злато. В една
народна песня се споменува, че „дребен
папрат бил посеян покрай Дунав „дано род
роди“, ала понеже не родил, щял да бъде
изгорен в огън. В Дебърско по сватби невестиният баща донася от гората папрат, с която постила стаята, дето се събират момини
дружки, които по този случай пеят: „Папрат е
жива раздяла, от татка кя ме отдели, от майка, братя и сестри“... „Благата папрать“ се
копае и корените ѝ се употребяват в народната медицина. В пословица: „съ масло се
яде и папрать.“
(Ат. Илиев, 1916г „Растенията от българското
фолклорно гледище“)
Има поверие, че само през нощта
срещу Еньовден сладката папрат разцъфтява с огненочервен цвят, наричан разковниче. Смятало се, че който го намери и успее
да го откъсне, ще може да отваря с него заключени врати, да намира имане, да превръща желязото в злато. Умението за разпознаването му е пазено в дълбока тайна. Този,
който знаел как изглежда билката, издавал
тайната само на най-близките си и това забулило разковничето в мистерии. Според някои разковничето е цвят от папрат, който се
появява единствено в полунощ на Еньовден.

Вероятно заради това в ботаниката днес водната Marsilea quadrifolia се нарича Водно
четирилистно разковниче. Това не би могло да е разковничето от легендите, защото
магическото растение според народните
вярвания и описания е ливадно растение и
често се намирало в сеното. Разказва се, че
ако кон мине през поляна, на която расте то,
ще му се разковат подковите. В различните
части на България хората казват „разковниче“ на различни растения. Силата на разковничето не се губи с времето. Самото намиране на разковничето не е случайно, то
е гаранция за късмет, успех и голям шанс.
Ако се знаят точните думи, с него може да се
събори каменен зид, да се извади заровено
в земята имане или да се отвори заключена
врата. За съжаление знанието точно за тази
билка се е загубило през годините и сега
никой билкар не може да я открие.
За разковничето има много легенди.
Една разказва, че за да се сдобиеш с тази
билка, трябва да намериш таралежчета
останали в гнездото без майка си. Гнездото
трябва да се загради, за да не може майката да влезе обратно при малките си. Тогава
тя, която единствена знае къде расте разковничето, отива, намира билката, връща
се и с нейна помощ събаря заграждението.
Подобна е легендата за костенурката, която
като едно от най-старите животни на света
също познава билката. Ако захлупите костенурка с паница, тя тръгва заедно с паницата
и слепешком намира разковничето. Когато
се докосне до него, паницата сама отхлупва костенурката. А човекът, който я е проследил, може да откъсне растението.
Широко разпространената вяра казва, че в потайната Еньовденска нощ билките имат най-голяма магическа сила. Затова
през нощта срещу Еньовден, дюкянджиите,
кръчмарите, търговците и всички, които въртят някакъв алъш-вериш, берат в лозята и по
ливадите наваличе (Polystichum lonchitis). С
него рано сутринта, преди изгрев, закичват
портите на дюкяните, бакалниците, кръчмите и продавачниците си, а сергиджиите го
окачват по сергиите. Всички вярват, че то навалвало мющерии на дюкяна (Райчева 1990,
14), че има сила да привлича купувачи и да
предизвиква навалица (Папазян 1999, 266).

Притегателната сила на билката се
подсилва и от сравнителното уподобяване
с листата на растението, които са наведени (надвиснали, нависнали, увиснали, висещи) надолу, осмислени като да висят, да
надвисват, да увисват купувачите пред или
по вратата и вътре в дюкяна (Гоев 2004, 378).
Всички цитират като първоизточник
на информацията „Материали за български ботаничен речник“ 1939г, събрани
от Б.Давидов и А. Явашев, допълнени от Б.
Ахтаров, но идентификацията на наваличето от поверието като Polystichum lonchitis
никак не е сигурна, защото то расте на
голяма надморска височина и определено не в лозята. Има няколко растения, които
народът нарича наваличе:
•• Едностранно наваличе - Orthilia secunda
•• Кръглолистно наваличе - Pyrola rotundifolia
•• Наваличе - Polystichum lonchitis
•• Жълто подрумче - Anthemis tinctoria
Единствено последното би могло да
бъде събирано в лозята и близо до населените места както гласи поверието.
Според друг народен обичай при продължителна суша на помощ идела “Пеперудата”. За “пеперуда” се избирало
малко момиче сираче. Събличали дрехите му и жените го обкичвали със зеленина,
предимно с клонки и листа от бъз, букова
шума и папрат. Групата обикаляла къщите
в селото и нивите и пеела песни – символична молба за дъжд, като стопанката на
всяка къща поливали „пеперудата“ с вода.
(Варненско, Добруджа).
Подобен обичай съществува и у други балкански народи. В своя труд „Студии
върху българските обреди и легенди“ от
началото на XXв., Михаил Арнаудов описва употребата на папратите от арумъните
в Македония. Те правят своята „pirpiruna“
лете, кога се засуши дълго. Независимо от
процесията за дъжд, която устройват свещениците начело на цялата община — децата от 8 до 12 г. избират едно бедно момиче и го обкичват с киселец и папрат. Така
наредената пеперуда се води от двор на
двор. Домакинята облива момичето с вода
и дарява другарките му с брашно, масло и
друго, от което се меси колач, изяждан после край потока.

Известна роля заемат папратите в
сватбените ритуали и обреди от Македония. Подробни изследвания описват всички аспекти на локалния вариант на сватбата у мияците (етнографска група от
региона), а именно осъществяването на
сватба веднъж годишно за цялото село –
на Петровден. Тези традиции се пазят и до
днес чрез фестивала, посветен на традиционна сватба, провеждащ се ежегодно в
с.Галичник, Република Македония от 1963 г.
Сватбата започва около седмица
преди Петровден, когато се колят животните за приготвяне на сватбената трапеза. Според Й. Юрукоска по същото време
при момичето, но също и при момчето се
носи папрат с обредната песен: „Девойко,
мори, девойко, ке се делиш от майка и от
татко“. Тази практика споменава и М. Арнаудов: „Една неделя преди сватбата в Дебърско бащата на момъка набира в гората папрат и постила зимника. Момите пеят
тогава: „Папрат е жива разделба, От татка
кя те отделит, От майка кя те отделит, От сестри кя те отделит, И от сета мила роднина.
(Арнаудов 1931: 11; Вж. и Огњановиќ-Лоноски 2004: 200; Църнушанов 1965: 355)
Четири дни преди сватбата се бере
папрат за постилане на пода на долния
етаж/избата, където невестата ще „говее“–
не само не говори, но и не се храни, докато трае сватбата. Стои права, не сяда, гледа в земята и не яде, дори да я приканват.
От папрата се прави и „колиба“, под която
стоят и нощуват музикантите – нарича се
„правенье сеница“.
В деня преди Петровден под звуците
на обредна песен се приготвя и постелята за младоженците – нарежда се папрат
на пода на приземния етаж/избата, отгоре
рогозки и най-отгоре кози постели „мутафчета“ и овчи кожи. Възглавницата също е
пълна с папрат, а под нея се поставя босилек, стрък зелка (от разсад, но непресаждан), царевица, стара пара от чисто сребро. Постелята се напръсква с „кръстена“
вода (в която са измити кръстчета) и никой
няма право да влиза в избата (за предпазване от лоши очи и уроки). Дори в момента, когато се отива за невестата, е особено
важно някой да остане да пази постелята
(сестра или близко роднинско момиче на
младоженеца).
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От българските земи е записана следната народна песен:
Посеял си дребен папрет
дребен папрет край Дунава,
дано папрет род роди,
не си папрет род роди;
Аз накладох буен огън
Дано огън папрет гори
Дано папрет род роди,
Нито огън папрет гори
нито папрет род роди;
Аз доведох тихи Дунав
дано Дунав огън гаси
дано огън папрет гори
дано папрет род роди,
Нито Дунав огън гаси
Нито огън папрет гори
нито папрет род роди;
аз докарах голям бивол
дано бивол вода пие
дано Дунав огън гаси
дано огън папрет гори
дано папрет род роди,
нито бивол Дунав пие

нито Дунав огън гаси
нито огън папрет гори
нито папрет род роди;
Аз доведох върла мечка
дано мечка бивол яде
дано бивол Дунав пие
дано Дунав огън гаси
дано огън папрет гори
дано папрет род роди.
Нито бивол Дунав пие
нито Дунав огън гаси
Нито огън папрет гори
нито папрет род роди
Много местности и въобще топоними
са носели имена производни на думата
„папрат„ - Папрате, Папратевото, Папратето, Папративо, Папративица, Папратилник,
Папратиловото, Папратилско, Папратово,
Папратока, Папратя.
В народните умотворения е останалa
поговорката:
Ако има масло и папратта за манджа
става. (С масло и папрат се яде.).

П. Яворов "Калиопа"
...Къдрав, лих поток се пени,
блъска се от бряг на бряг;
плахо папрати зелени
гледат лудия му бяг...
Интересни са имената, които народът
е дал на растенията. понякога заради външния им вид, понякога заради приложението
или лечебните им сили.
Asplenium trichomanes - изтравниче (Ловеч, Търново), дива папрат, косатник, малка папрат, самодивска черна трева, синжир папрат (Шумен, Омуртаг), страшник,
страшниче ( Бистрица, Софийско; Тетевенско), черна папрат, чернокос (с. Кюлевча,
Новопазарска околия)
Polystichum lonchitis - Наваличе, навалче, навал, сърповидна папрат, копиевиден
многоредник
Asplenium septentrionale - Влакнеста
папрат, клинаво биле, косатник, рядък косатник, самодивска черна папарт, замодивски черна трева, църн вя(е)тър, изтравниче (Бургас), планинско изтравниче
Asplenium ruta-muraria - Зиден косатник,
стенно изтравниче, ромболистна папрат,

страшниче, изтравниче, самодивска китка
Asplenium adiantum-nigrum - Изтравниче, миродийна папрат
Ceterach officinarum - Папрат, люспеста папрат, малка сладка папрат, навал
Dryopteris filix-mas - Папрат, горска
майка, горска папар, дива папрат Панагюрище, меча папрат, мъжка папрат, мъжка папар, противоглистна папрат, горска
папрат, навал, навалник, широка папрат,
кара-янък
Gymnocarpium dryopteris - Папрат,
смърчова папрат, вирулка
Pteridium aquilinum - Орлова папрат,
папрат и папра, див папрат (с. Поганово —
Царибродско), конска папрат (с.Габровецъ
— Ихтиманско), папрек (с. Брезье — Искрецко), папрак (с.Драгоманъ — Искрецка
окол.), Кюмюрджийска пàпpaт (Сливенъ),
Папурдак (Копривщица), Кьумьурджийскя
пàпрат (Търново), конска папрад (Лесковец), висока папрàт (Дряново, Келифарово), орлица папрат, папра, паперт
Polypodium vulgare: сладко коренче,
сладкия коренъ — (Сливен, Ловеч), сладка
папрат и блага билькя (с.Брезье — Искрецко), Сладка папура (Копривщица), блага
папар, блага папра, благ корен, навалник,
папар, папра, папрет, папура, райково коренче, райков корен, сладка папар, сладка папура, сладко коренче, сладун, сладък
папрът, тужик, ямболско
Asplenium scolopendrium - волски язик
(Сливенско), волски език, еленски език (Ловеч, Търново, Горна Оряховица)

обикновена прешлица, обикновенъ хвощ,
полска прешленииа, полски хвощ (Ловеч),
преслица (Софийско) (с.Бистрица, Соф.),
прешлика (с. Казичене, Соф.), пършлйка (с.
Песочница, Леринско), самодивска хурка,
свирчо биле, ставниче (Берковица), ставяк,
съставниче (Ботевгр.), хвощ (Ловеч), хурка,
чьорен шавар (Чепеларе)
Equisetum hiemale - горски хвощ, дзука
(с.Бистрица, Соф.), есенен хвош, зимен
хвош, зимна хурка, конска опашка, кукувича плюнка
Equisetum fluviatile - блатна зъминска
хурка, тиняст хвош
Equisetum telmateia - голема преслица,
гръклян, дзука, преслица, змийска хурка,
невестина хурка (Ботевградско), разставиче, разставничав бурен, самодивски свещи (колиби Зелениката, Тетевенско), самодивски хвощ, самодивска хурка, съмодивски хвощ (Търново), свирчово биле, ставиче
(с.Брезье, Софийско)
Equisetum palustre - бастунче, блатен
хвощ, блатна прешленица, блатна прешлица, обикновена прешлица, хвощ
Equisetum silvaticum - горски хвощ, конска трева и наставниче (с.Шабанли, Доспагските Родопи, Чепинското корито, Центр. Родопи).

Cystopteris fragilis - магданозова папрат (Софийско), навъл (с.Бистрица, Софийско), страхливче (Костенец)
Botrychium lunaria - гърличе (Пирдоп)
Adiantum capillus veneris - богородичен
косъм (c.Петрово, Сандански), венерина
папрат, венеринъ косатник, венерин косъм, водна папрат, госпожина коса, женски косъм, ченокос, карабалдири (тур.)
Equisetum arvense — гологлавец, горчица (Копривщица), гръклян (с. Гйбровец
- Пазарджишко), гъволче (с.Брестовица
- Пловд.), дериджен, дзука, дива хурка,
змийска хурка (Разград), зъминска хурка,
зъмска хурка (Ст. Загора), коило, конска
борика (Банско), конско биле, кукайчина
плунка (Прилеп), кукувича плюнка, кукувичина плюнка, мече вретено, наставче
(с.Пищигово, Пазарджишко), нивна хурка,
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Вярвало се е, че мъжката папрат може
да привлече кандидати за грозновата мома.
По местата, където вирее сладката папрат жените берели от нея на Еньовден, слагали я под възглавницата през нощта, а на
сутринта я хвърляли в реката, за да изхвърлят
с нея бълхите от къщата си и всяко зло.
За съхранение през зимата на ябълки,
картофи, алабаш и др. се изкопава дълбока около 1,50м дупка, измазва се с глина,
застила се с папратови листа и зеленчуците
(плодовете) се редят вътре на слоеве, между които отново се слагат листа. Дупката се
покрива с дъски и се засипва с пръст, като
се оставя дупка за вентилация. По подобен
начин съхранявали ябълки в Сибир - като ги
подреждат на слоеве разделени с листа от
орлова папрат.
Кошарите за добитъка често се покривали вместо с шума с папратови листа.
Тръвните (старите кошери за пчели) били
изплитани от повет — ‚дива лоза‘, от върбови
и лозови пръчки, понякога и лескови клонки.
Кошерите се измазвали отвън със смес от
говежда тор, ситна слама и дървесна пепел.
За предпазване на пчелите от слънце и влага, а зимата от дъжд и сняг, тръвните са покривани със специални качулки от ръжена
слама, от папрат или дъбови клонки, наричани кафтани.
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На другия край на Земята папратите
също са част от местния фолклор. Съвсем
логично като се отчете, че става въпрос за
районите с най-силно присъствие на тези
растения във флората - Нова Зеландия и
тропическите острови на Тихия океан. Там
за папратите се говори почти във всяко предание - било като част от заобикалящата
среда, храната или олицетворение на божественото.
На Хаваите популярна е местна легенда, която разказва за четири сестри, които
имали толкова неутолим апетит, че неспирно обикаляли островите за още и още храна, докато предизвикали всеобщ глад. Тогава две от тях пристигнали на остров Кауаи
където местният вожд ги поканил на пищен
празник на върха на планината. Нарочно запазили папратовите връхчета (ho’i’o) за края
на вечерята, точно преди изгрева, защото
знаели, че слънчевите лъчи са смъртоносни
за ненаситните сестри. Те така били запленени от изкусителния аромат на ястието, че
в лакомията си не забелязали слънцето и то
ги превърнало в камъни.
Хаваите често се асоциират освен с пл
ажовете с венците от цветя, които посрещат
туристите. Но докато те се предлагат като атракция за чужденците, местните изработват
венци от зелени растения, включително папрати. Използват се palaa (Sphenomeris chinensis) или palai, palapalai (Microlepia strigosa)
заедно с други местни растения, вплетени
във венци за шията и главата или гривни за
китките и глезениете на танцьорите на хула.
Според легендите традицията датира още
от древни времена - на сватбата на една
от основните богини - богинята на огъня Pele
с нейния любим Lohiau, танцьорите на хула
носели красиви венци от цветя и папрати.

Също така папратите се използвали като
дар към боговете.
Една от най-известните групи изпълняващи традиционна и съвременна хавайска
музика се нарича „Na Palapalai“. Те не само
са взаимствали името си от тази папрат,
най-често използвана за костюмите на танцьорите на хула, но и многократно я използват в дизайна на сценичното си облекло.
Папратите са неизменна част от пантеона на боговете на Хавайските острови.
Hiaka е най-младата сестра на Pele - богинята на огъня. Тя била изпратена на дълго
пътешествие през всички острови, за да открие любимия на Pele. Тя се изкатерила от
огнения кратер на вулкана Kilauea. Преминавайки многобройни пукнатини и дупки,
които бълвали тъмни пушеци и дим, тя се
изкачвала докато стъпила на най-високата
купчина лава, създадена от вулкана. Богинята на огъня била нетърпелива и ядосана
от бавния напредък на сестра си и ѝ заповядала да се забърза повече. Но като видяла
търпеливото старание на Hiaka по трудния
път тя се омилостивила и ѝ дала свръхестествени сили, за да ѝ помогне в преодо-

ляването на големите препятствия. Но като
видяла, че и това не е достатъчно, събрала
божествените пазители на растенията и
те донесли одежди, с които да се облече
Hiaka по време на пътешествието си. Найнакрая богинята на папратите Pau-o-palae
се появила с пола от папрати, която задоволила взискателната Pele. Полата била не
само красива, но и магическа - в нейните
гънки се криела мощта на светкавиците.
Pele я хвърлила върху сестра си - най-прекрасната дреха, с която могла да я облече.
Самата богиня Pau-o-palae била обгърната от мрежа от най-нежните папрати. Тя
била известна не само с магическата си

сила над всички папрати в гората, но и със умението си
да сплита най-прекрасните
листа в гирлянди и дрехи. Pele,
богинята на огъня, наредила
на Pau-o-palae да придружи
Hiaka като kuhu, слуга пазител.
Тя била много красива във полата и гирляндите от папрати,
но Hiaka била родена с по-висок ранг и била по-царствена в красотата си от своята
придружителка. Така една
легендарна кралица и една
от най-ценните ѝ прислужници напредвали в странното
си начинание през земи, изобилстващи от опасности и
приключения. Древните Хаваи били населени с eepas,
kupuas и mo-os. Първите били
лъжливи и коварни феи, живеещи в най-красивите места
на горите и долините. Те често се появявали в човешки вид,
но винаги някоя част от тялото
им била недоразвите и уродлива. Kupuas били гноми или
елфи със свръхестествени
сили, способни да се превъплъщават в хора или природни създания. Mo-os били драконите в хавайските легенди.
Те се появили на островите
като спомен за крокодилите
и гигантските змии от прародината на първите хавайци, от
която те избягали. Из Полинезия mo-o или moko, остава с
векове в умовете на местните
жители по островните групи
като техния най-ужасен враг, живеещ в дълбоките езера и бавните реки. Първият тест
за търпение и издържливост на Hiaka бил
битката с kupuas в гората, лежаща между
волкана и океанския бряг. Земите на острова се спускали надолу от яростното огнено
гърло миля подир миля през гъсти тропически гори и блестящи лавови полета, докато
се разгърнат в черните лавови брегове около безспирно двужещите се води на залива Hilo. Тези гори обитавал човекът-влчюуго
Pana-ewa. Той бил изключително силен и
межел по желание мигновено да се преобразява в животно или човек.
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Но Hiiaka бързо размятала гръмотевичната
си пола срещу шибащият дъжд и го възпирала. Отново и отново тя удряла срещу свирепата буря и разрушителните ветрове. Понякога ръцете ѝ били толкова уморени, че тя
едва можела да помръдне полата, но я хвърляла отново и отново срещу бурята, докато
не я отблъснала дълбоко в гората и спечелила малко време за почивка и възвръщане
на силите. Веднъж навлязла в непроходимите гори, и горските богове изскочили срещу
нея. Те оплели краката ѝ с лиани. Те я удряли с клоните на дърветата. Горските птици
на ята прелитали около нея, крещейки, и се
опитвали да я ослепят. Демонът и неговите
последователи обединили цялата си мощ и
магия срещу Hiiaka. В отговор тя направила
заклинание срещу враговете си. Заръчала
на приятелката си да остане назад, докато
самата тя продължила да се бори с бамбуков нож в едната ръка и гръмотевичната
пола в другата. Силен шум съпровождал
битката. От всички страни я удряли опонентите ѝ, а понякога почти я смазвали с тежестта си. Мнозина тя намушкала с ножа си и
мнозина поразила със светкавици. Двете
малки птички прелетели над бойното поле и
съзрели Hiiaka полумъртва от умора и рани,
а техните собствени божества лежали като
заспали. Те извикали на Pana-ewa: „Нашите богове са уморени от битката. Те спят и
си почиват.“ Pana-ewa дошъл и ги огледал.
Той видял, че те са мъртви без видими наранявания и се зачудил как тогава са загинали.
Птиците казали: „Ние видяхме полата ѝ да
се движи срещу боговете, нагоре и надолу, напред и назад.“ Отново пазителите на
гората се събрали около младата богиня.
Отново започнала битката с многобройните
врагове, но тя била много, много уморена
и ръцете ѝ отказвали да вдигнат ножа и полата. Обезкуражената жена почувствала, че
битката ѝ се изплъзва, затова Hiiaka призовала Pele, богинята на огъня. Pele чула шума
от сражението и гласа на сестра си. Тя повикала своите собствени слуги да слязат и
да се бият с могъщият kupua. Хавайските легенди дали името Ho-ai-ku (всепоглъщащите) на подкрепленията. Гръмотевичните бури
запратени срещу Pana-ewa, подпалвали,
разкъсвали и поглъщали горските богове. В
изтощението си Hiiaka потънала сред купищата врагове, които била убила. Двете птички я видели да пада и извикали на господаря
си Pana-ewa да отиде и да вземе тази, коя-

то бил обещал да погълне. Той се втурнал
към мястото, където лежала Hiiaka. Тя забелязала приближаването му и уморено се
надигнала за последна битка. Грамадна
гръмотевична буря връхлетяла Pana-ewa.
Така както той атакувал Hiiaka със студените горски ветрове, така Pele го ударила
със бурите от огнения кратер. Светкавици
го повлекли надолу из гората. Силен дъжд

изпълнил долините с червена вода. Демоните били пометени в реките и отнесени в
океана, където останките им били погълнати от акулите. А пък Ho-ai-ku, както легендата разказва, слезли и погълнали самия
Pana-ewa. От този ден мястото на битката
е известно под името Pana-ewa, а от тогава
насетне земята над Hilo станала безопасно място за обикновените хора.
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Той дебнел край пътеката през гората, надявайки се да улови странници, като ги ограбвал, а понякога след това ги разкъсвал. Някой
пропускал да преминат, но на други създавал множество неприятности - донасял мъгла, вятър и дъжд, за да изгубят пътя. той владеел злите сили в горите над залива Hilo. Всеки
зъл дух, който увивал лиани, за да препъне
хората в пропастите или дълбоките лавови
пещери, бил негов слуга. Всеки зъл вятър,
нечестив дух, обитаващ клоните на повалените дървета, всеки пакостлив гном, вдигащ облаци от парах и мъгла обгръщащи
пътника, на практика всяко същество, което
могло някак да нарани пътника, било негов
верен последовател. Той бил kupua, повелител на злобните феи и жестоките елфи от
горите над Hilo. Тези, които знаели за Panaewa носели със себе си дарове и така си
осигурявали безпроблемно преминаване.
Pana-ewa имал двама летящи приятели,
дребни птички бързи като светкавица, които
го известявали за всеки преминаващ през
гората на демона. Hiiaka, влизайки в гората,
хвърлила настрана папратовите си одежди,
показвайки красивото си тяло. Двете птички
я съпровождали - едната пред нея, другата зад нея. Едната казала: „Тази е от жените от
кратера на вулкана.“. Другата отвърнала: „Тя
не е така силна като Pana-ewa, но нека да
го известим за нея.“ Hiiaka чула птичките, засмяла се и запяла, така че гласът ѝ се понесъл над цялата гора. С песента си тя се надявала да разгневи Pana-ewa, напомняйки
му за времена на разрушение когато лавата заляла гората и оставила голи петна сред
дърветата. И Pana-ewa предизвикан от своите крилати стражи и подигравките на Hiiaka,
казал: „ Това е Hiiaka, която ще убия. Ще и изгълтам. Няма да има път за нея да премине.“
Старите хавайци казват, че Pana-ewa има
много тела. Той атакувал Hiiaka в своя образ
на мъгла - Kino-ohu, и я обгърнал с прозрачните си ръце, смразяващи, задушаващи и
заслепяващи. Той я покрил с вледеняващото
си наметало от мъгли. Hiiaka прошепнала на
своята приятелка бързо да се хване за пояса
ѝ, докато тя я води по пътя, промъквайки се
покрай мъглата с вълшебната си пола. Тогава демонът заел тялото си наречено ua-awa,
горчивият дъжд, който студен и пронизващ,
стягал и възпирал уменията ѝ. Той призовал
и силни ветрове, които да удрят врага му,
да огънат дърветата и да нанесат преплетени клонаци на пътя, така че да я затруднят.
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Но докато всички се радвали на разделянето, Tawhirimatea, богът на бурите и ветровете, се разгневил на това насилие над
родителите му. Не можел да изтърпи виковете им, нито сълзите на Rangi когато били
разделени. Зарекъл се пред братята си, че
отсега нататък те ще се съобразяват с гнева му и отлетял за да се присъедини към
Rangi като внимателно се грижел за собствените си деца, които били многобройни
– сред тях били и ветровете, всеки от които
бил изпратен в една от световните посоки. За да победи братята си Tawhirimatea
събрал армия от своите деца – ветрове и
облаци от различни видове, включваща
свирепи снежни бури, вихрушки, тъмни буреносни облаци, огнени облаци, торнада
и гръмотевични бури, дъждове, ръмежи и
мъгли. Когато тези ветрове показали своята
мощ прах изпълнил въздуха и богът стоварил гнева си върху своя брат Tane. Грамадните горски дървета били смазани под атаката и паднали на земята, за да изгният и
се превърнат в храна за насекомите. Тогава Tawhirimatea се насочил към другия си
брат. Нападнал океаните, издигнал огромни вълни, заформили се водовъртежи, а
богът на морето Tangaroa изпаднал в паника. Punga синът на Tangaroa имал две деца
– Ikatere бащата на рибите и Tu-te-wehiwehi(
или Tu-te-wanawana) владетеля на влечугите. Ужасени от яростта на Tawhirimatea,
те избягали - рибите потърсили убежище
в морето, а влечугите в горите. От тогава
Tangaroa се гневи на брат си Tane, бога
на горите и птиците, че е приютил неговите потомци бегълци. А пък Tane в отговор
на това снабдил хората - потомците на
Tumatauenga с канута, харпуни и мрежи,
за да преследват потомците на Tangaroa.
Tangaroa пък за отмъщение поглъща канутата и помита къщите, отнася земята и дърветата в морето с наводнения. Следващата
атака на Tawhirimatea била насочена към
братята богове на храната. Te били така уплашени от бога на бурите, че отишли при
майка си Papa, в търсене на спасение. Тя
решила да спаси точно тези две от своите
деца и за целта ги скрила толкова добре, че
Tawhirimatea не могъл да ги открие. Тогава
той се насочил към друг от своите братя –
Tumatauenga. Използвал цялата си сила в
борбата с него, но той бързо се възстановявал и богът на бурите и ветровете така и
не могъл да вмеме надмощие над бога на

войната. Така най-после гневът на боговете
се стихнал и човечеството (Tu) могло да заживее в мир. Хората преосмислили ролята на Tane, бога на гората, за разделянетo
на земята и небето и заложили примки, в
които уловили птиците, неговите деца, които
повече не могли да летят свободно. После
изплели от горските растения мрежи, които
заложили в морето и скоро рибите, децата
на друг от боговете, лежали на купчини по
брега. Изработили си мотики, с които ровели земята докато заловили братята Rongo
и Haumia-tiketike, които майка им била
приютила в пазвата си, за да не ги открие
Tawhirimatea. Хората ги познали по дългите
коси останали на повърхността, изкубали
ги и ги струпали в кошници, за да бъдат изядени. Така богът на войната Tumatauenga,
с помощтта на хората изял братята си и ги
наказал за тяхното малодушие. Единствен
Tawhirimatea останал неподчинен, а неговите бури и урагани тормозят човечеството
до ден днешен.
Tane търсил божествени светлини, за
да може баща му да бъде подобаващо
облечен. Така той придобил звездите, хвърлил ги нагоре, наред със слънцето и луната. Най-сетне Rangi изглеждал благородно
и пищно. Но Rangi и Papa продължили да
тъгуват един за друг всеки ден. Сълзите на
Ranginui падали към Papatuanuku, за да ѝ
покажат колко много той я обича. Понякога
Papatuanuku се издига и извива като почти
успява да достигне отново своя обожаван
партньор, но всичко е безрезулататно. Когато мъглите се издигат от гората, това са
знаци на Papatuanuku, която с топлината
на тялото си копнене за Ranginui и продължава да се грижи за хората.
Сред маорите дълго време се спазвала традицията преди да се отсече дърво за
изработка на лодка брадвата да се натрие
с папрат, за да не се сърдят горските духове.
В поговорките на маорите също присъстват папратите:
Ka hinga atu he tete-kura - ka hara-mai
he tete-kura. Когато едно папратово листо
умира, друго се ражда и заема неговото
място. Maori
Ka ora karikari aruhe, ka mate takiri kaka.
Копачът на папратови корени има много
храна, а ловецът на папагали ще ходи гладен. Maori
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Много Хавайски легенди говорят за връзките на богинята на огъня Pele с други богове
и хора. Една от тях обяснява историята защо
къщата на богинята на върха на Kïlauea
се нарича Halema‘uma‘u, къщата на папратта ‚ama‘u. Тя е свързана с бога-прасе
Kamapua‘a, който често се явявал пред хората във вид на папрат или риба. Но той можел да приема и форма на мъж. Богът прасе въплъщавал множество природни явления - дъжд, мъгла и др. Той отишъл да ухажва
богинята на огъня Pele, но тя отхвърлила любовта му и се развикала. „ ‚A‘ohe ‚oe kanaka,
he pua‘a ‚oe - Ти не си мъж, ти си прасе!“ „
Той бил разгневен от думите ѝ и последвала яростна битка между тях. Pele запращала към него огнени светкавици и разтопена
лава. Kamapua‘a от своя страна предизвикал проливни дъждове, за да угаси огньовете на Pele. Битката се вихрела дълго време,
като всеки се опитвал да получи превес над
другия. Тогава богът прасе приел формата
на папрат ‚ama‘u (Sadleria cyatheoides) и обкръжил огнения дом на богинята. От този ден
кратерът на вулкана останал покрит с папрати и получил името Halema‘uma‘u.
В някои от маорските легенди сребристата папрат служи като указател за посоката сред гъстата растителност. Така е представена и в легендата за Rahitutakahina, който тръгва да спасява отвлечената си съпруга
Tiarakurapakewai. Тя обръща по пътя листата
на папратта като знаци, които да следва
съпругът ѝ. Той полита с гигантско хвърчило
и от въздуха следва дирята на сребристите
листа, които лесно се отличават на фона на
околната зеленина.

Може би най-интересна сред легендата на маорите е тази за сътворението на
света и хората. Маорите имат богове за всевъзможни явления и предмети от заобикалящия ги свят. Един от тях е Haumia-tiketike (или
просто Haumia), който е бог на дивите некултивирани храни. Той често олицетворява
корените на Pteridium esculentum (орловата
папрат или ‚aruhe‘ на техния език), които дълго време са представлявали една от основните храни на маорите. Той винаги се движи
в комплект със своя брат Rongo, който е бог
на култивираните храни. Той пък се асоциира със сладките картофи - другото основно
растение, използвано от местното население. В маорската митология първата двойка,
стояща в основата на създаването на света
е Rangi и Papa (или Ranginui и Papatuanuku).
В диалектите на Южния остров Rangi се нарича Raki или Rakinui. Rangi и Papa са прародителите, бащата небе и майката земя, които лежат заключени заедно в силна прегръдка. Децата им са многобройни, всичките от
мъжки пол, принудени да живеят в ограниченото и тъмно място между двамата си родители. Децата растели и говорели помежду
си какво би било да живеят в светлина. Найпламенния от синовете Tūmatauenga предложил единственото според него решение
на проблема им – да убият Rangi и Papa. За
маорите Tūmatauenga е бога на войната и
равновесиято, прародителя на човечеството.
Но брат му Tane(или Tane-muhata) се противопоставил и предложил по-миролюбиво
решение - да не ги убиват, а да ги разделят, като изпратят баща си високо над тях да
странства, а майка си да оставят отдолу, за
да продължи да се грижи за потомството си.
Другите привели този план в действие. Първи бил Rongo, богът на култивираната храна,
после към него се присъединили Tangaroa,
богът на морето, и Haumia-tiketike, богът на
дивата храна. Въпреки задружните им усилия, Rangi и Papa оставали слети в любовната си прегръдка. След много опити, Tane,
богът на горите и птиците, принудил родителите си да се разделят. Вместо да бута прав
с ръце като останалите си братя, той легнал
и със сълните си крака изтласкал Rangi. Напрягайки всяко сухожилие, Tane бутал и бутал, докато най-сетне с викове на печал и изненада, Ranginui и Papatuanuku се отлепили
един от друг. Tane окичил Rangi със звезди и
така децата на Rangi и Papa за първи път видели светлина и имали място да се движат.
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Във Филипините се шири вярването, че
огърлица изплетена от Lygodium auriculatum
предпазва от отравяне.
Vilavilairevo - церемония за ходене върху
огън на племето сауау (Sawau) от о-в Бека
(Beqa), Фиджи. Тази церемония се провежда от членовете на четири селища в южната част на острова, но в специални случаи
могат да бъдат поканени и хора от други
племена. В миналото са участвали поне 28
души (по двойки), но постепенно броя на хората намалява и отпада комбинирането им
в двойки. Участват само мъже, по няколко от
всяко село. За един месец преди събитието участниците се отделят от жените и нямат
никакъв контакт с тях. За този период те не
могат да пият и кокосово мляко. Този, който
наруши табуто рискува да получи жестоки
изгаряния по време на церемонията. В наши
дни срока на изолация е намален и не толкова строг. За самия огън се изкопава голяма кръгла яма. В миналото е била с диаметър до 5 метра и дълбочина 1 метър. В ямата
се подреждат големи речни камъни и отгоре се пълни с дебели дърва. Огънят се пали
6-8 часа предварително, за да се загреят
камъните. Около глезените на мъжете се поставят гривни от изсушени листа на папрат.

Те са смятани за магични, защото по време
на преминаването по горещите камъни не
се запалват въпреки високата температура.
Когато наближи времето за начало на церемонията, Bete (водачът на церемонията) напътствa мъжете да подготвят lovo - арената.
Облечени в ритуални поли участниците въоръжени с дълги колове разчистват дърветата и въглените от камъните. Камъните се подравняват с помощта на дебели лиани. Bete
скача отгоре и прави няколко стъпки, за да
се убеди в готовността им. Тогава заповядва да донесат снопчета клони и трева, които
се нареждат около арената. Един от от найважните ритуали е поставянето напреко на
арената на дълъгa дръжка от листо на дървовидна папрат (bala-bala, обикновено Cyathea lunulata). Той трябва да се разположи в
точно определена посока, указана от Bete.
Дървото носи името waqabalabala, защото
се вярва, че е убежище за духа на предците
със същото име. Ролята на папратта е много важна, защото от нея висят стотици veli –
духчета на ходенето върху огъня, които после
ще легнат върху нагорещените камъни и ще
позволят на мъжете на минат по гърбовете
им без да се изгорят. В миналото ден преди ритуала Bete обикалял селото и поставял
лиани напреко на потоците и пукнатините
в земята, за да улесни преминаването на
духовете - veli. По време на церемонията
участниците се приближават от страна на
основата на waqabalabala. Около арената се подреждат жителите на селото, като
оставят само тесен проход за участниците.
Waqabalabala се премахва и мъжете един
по един предприемат концентрични обиколки по горещите камъни. След преминаването на всички натрупаните около арената клони и трева се хвърлят върху горещите
камъни. Свалените от глезените на участниците гривни също се събират и изгарят в lovo.
Върху горещите камъни се приготвя и ястие
за духовете – veli. В ямата се поставят корени
от таро и от Cordyline Terminalis. След като са
готови корените се накъсват от Bete, увиват
се в бананови листа и се поднасят като дар
на духовете. Порциите са малки, защото духовете са мънички. Остатъкът от храната се
раздава на присъстващите. В наши дни тази
традиция е превърната в атракция за туристите.

Пощенска картичка от Фиджи, 50-те години на XXв.
vilavilairevo - церемония за ходене върху огън на племето Sawau
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Matariki на езика на маорите има две
значения – така се нарича както звездният куп
Плеяди, така и периодът от годината когато
той става видим в Нова Зеландия (хелиакалният му изгрев). Това е време за тържества
и подготовка на земята за засяване. В минали времена Matariki е играл важна роля
в навигацията и определянето на сезоните.
Звездите са видими през цялата година, като
изчезват от южния небосклон само за 28 дни
всяка година. Повторната им поява се счита
от маорите за начало на следващата година. Това се случва на различна дата всяка
година в края на май или началото на юни.
До скоро празнуването не е имало всеобщ
характер, но от 2001 The Māori Language
Commission започва да налага всеобщото
честване на маорската нова година и дори
има желание да го превърне в национален
празник с акцент на местния език и обичаи.
Тъй като той е тясно свързан с маорската
традиция, празненствата са съпроводени с
храна включваща местни продукти. Един от
най разпознаваемите сред тях са pikopiko –
връхчетата от папрат.
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Митове и легенди

В зората на човешкия род един от основните начини за преживяване е бил събирането сред природата на растения за храна. Това все още е широко разпространена
практика. Хората в редица страни като Китай, Мексико, Етиопия, Индия, Кения, Палестина, Хавайските острови, Нова Зеландия,
Австралия, Непал, Филипините и Тайланд в
години на глад допълват или заместват основната си диета с диви растения. Но диви
растения се ядат не само в развиващите
се страни, но и в Япония, Южна Корея, Северна Америка и Европа. Сред най-използваните за храна са папратите. Събират се
коренищата, листата, а понякога и целите
растения. Но най-често се ядат младите
издънки (fiddleheads). За целта се използват
само определени видове. Най-популярните
сред тях са:
- Орлова папрат, Pteridium aquilinum –
космополитен вид; особено популярен като
храна е подвидът или видът (според различните автори) P. aquilinum var. esculentum - разпространен в Нова Зеландия, почти цяла Австралия, Малайзия, Полинезия и Нова Каледония
- Щраусово перо (Ostrich fern), Matteuccia struthiopteris – северните части на Европа,
Азия и Северна Америка
- Канелена папрат (Cinnamon fern,
Buckhorn fern), Osmunda cinnamomea – източната част на Северна Америка
- Zenmai or Flowering fern, Osmunda
japonica – Източна Азия
- Ядлива папрат (Vegetable fern), Diplazium esculentum – Океания, Източна Азия, интродуцирана в Хавай и Северна Америка
- (Golden leather fern), Acrostichum aureum – Флорида, тропическите райони на
Централна Америка и Азия

Най-отдавна и на най-много места
се употребява орловата папрат. Освен връхчетата на младите листа, които още не са
се развили, от тази папрат се ядат и коренищата. Изсушени, смлени и почистени от
влакната, корените се превръщат в брашно,
от което североамериканските индианци,
маорите и други народи приготвят питки, От
другите папрати най-употребявани са щраусовото перо и Diplazium esculentum. Събират се в много ограничен период от време,
напролет преди да са се развили напълно и
да са станали твърди и жилави. Освен това с
възрастта в листата се натрупват токсини, а
орловата папрат е определяна от някои учени дори като канцерогенна. Проучванията
по въпроса датират още от средата на 60те години. Провеждат се изследвания предимно върху мишки, плъхове и крави. Такива
проучвания има в Англия, Япония, САЩ и др.
Според тях отравянето с орлова папрат води
до мутации и образуване на тумори в различни органи на изследваните животни (стомах, пикочен мехур, далак и др.). Установено е предаване на токсините чрез месото и
млякото на натровените индивиди, а също и
през плацентата на бременни животни. Натравянето с токсините става както чрез директна консумация на листата, така и чрез
водата в региони с масово разпространение на орловата папрат. До голяма степен
горното се отнася за суровата папрат и
чрез подходяща обработка канцерогенните
съставки се неутализират. Затова и до сега
ястията с папратови връхчета са смятани за
деликатес и се поднасят като традиционна
храна в Хавай, Япония, Нова Зеландия, Непал, Корея, Филипините, Индонезия и др.

Тези растения са богати на витамини А и С, фибри, антиоксиданти и омега-3
и омега-6 мастни киселини. Имат ниско
съдържание на натрий за сметка на калий
и са подходящи за хора на такава диета.
Не бива да се прекалява с количеството
папрати в храната, тъй като много от папратовите растения съдържат ензима тиаминаза, който извлича витамин B от организма. Това може да доведе до авитаминоза
и заболяване от бери-бери.
Има някои общи правила при събирането на папратовите връхчета от дивата
природа (почти няма ферми за култивирани растения). За да не загине растението
и да се развива нормално се препоръчва
от всяко да се режат не повече от 3-4 броя.
Събират се само големи до 3-4см в диаметър връхчета, които са стегнати и свежи.
Дръжката, която стърчи, не бива да е подълга от 5см (освен при орловат папрат).
Преди готвене се премахват люспите и
власинките, които често покриват младите
листа. За предпочитане е да се готвят съвсем пресни, но могат да се съхраняват няколко дни в хладилник, добре покрити, за
да не губят влага и да изсъхват. Някои видове могат да се добавят сурови към ястия, но
тогава леко горчат и може да предизвикат
стомашно неразположение. При готвене е
хубаво водата, в която са врели да се изхвърли, за да се намалят токсините и горчивината (танина). Важно е водата, в която се
варят младите папратови листа да е силно
подсолена, защото това допълнително спомага за разрушаване на токсините. Така
сготвените папрати имат свеж аромат и
вкус подобен на аспержи. Ако са приготвени добре са крехки и хрупкави. Препоръчва се при готвене папратта да се остави
във вряща подсолена вода за около 2мин,
след това да се извади и да се накисне в
студена вода за няколко часа. След подготовката връхчетата могат да се сервират
варени, задушени, печени, на пюре или
мариновани в оцет и растителна мазнина.
В Северна Америка папратите са
се използвали за храна и билколечение
още в предколумбово време. Индианските племена малесит и микмак, обитаващи
канадските провинции Квебек и Ню Брънзуик, и американския щат Мейн, са първите обитатели на континента, за които има
писмени сведения, че са се хранели с конкретен вид - това е Matteuccia struthiopteris.
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В наши дни събирането на папратови
връхчета е популярно и в южните щати, найвече сред преселниците от Азия. Особено
много от тях се стичат през пролетта (за период от 6 седмици започващ през април) в
Природния парк Сан Бернардино край Лос
Анджелис (San Bernardino National Forest).
Броят им е толкова голям, че властите са
принудени от 1981г насам да въведат такса,
която в момента е 20$ за 40 паунда (18,2кг)
папратови връхчета. Установено е, че събирането на връхчета напролет по никакъв
начин не уврежда популацията на орловата
папрат, а забраната за събиране се въвежда само за райони, които са обитавани от
застрашени видове и хората могат да обезпокоят животните или да повредят растенията. 79% от събирачите на папрати са корейци, а 16% японци. За тях това, освен начин за
набавяне на деликатес, който не се отглежда като култивиран зеленчук, е и начин за
поддържане на културната традиция и запазване на обичаите далече от родината. Не
случайно почти цялото количество папрати е
за лично ползване и много малко за търговия. След успеха на програмата за събиране на папрати чрез издаването на пермити
в Калифорния, това е въведено и в Rabbit
Ears Pass и Buffalo Pass в Routt National Forest
в Колорадо. И там основно събирачите са
корейци. Въпреки че нямат пряка връзка с
религията на азиатците, ястията с връхчетата
от папрат са част от трапезата на най- големите им празници като Нова Година, Фестивалът за реколтата (на 15-тия ден от осмия
лунен месец) и др. Обикновено след бланширане папратовите връхчета се изсушават на слънце и се съхраняват в хладилник.

Сред корейците са много популярни вегетариански ястия наречени namul, които се
приготвят от различни зеленчуци, самостоятелно или смесени помежду си, соев сос и
различни подправки. Всяко едно има специфично име в зависимост от зеленчука и
начина на приготвяне. За орловата папрат
името е Gosari namul (고사리나물). Приготвя
се от пресни или изсушени папратови връхчета, соев сос, зелен лук, чесън, сусамово
олио и сусамово семе.

Папратта се вари около 25мин докато омекне, но е важно да не се развари. Малкото
връхчета, които остават твърди при варенето, се отделят и изхвърлят. Обикновено се
сервира като гарнитура към основното ястие, но комбинирано заедно с други видове namul може да представлява и основно.
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Според тях приемът на папрат през пролетта подмладява тялото и го пречиства от натрупаните токсини, като го подготвя за усърдната работа свързана с отглеждане на реколтата и ловуване през топлите сезони на
годината. От тях тази традиция преминава
сред белите заселници и се превръща в
ежегоден пролетен ритуал. По съдържание
на въглехидрати и протеини, папратта може
да се сравнява със спанака и зелето. Освен това съдържа витамини А и С, желязо,
фосфор и много други микроелементи.
По количеството на антиоксиданти превъзхожда 2 пъти боровинките. Освен това е и
неморски източник на Омега-3 и Омега-6
мастни киселини. Неслучайно в граничните
райони на Канада и САЩ по атлантическото крайбрежие папратта щраусово перо е
задължителна съставка в множество традиционни рецепти. Продава се прясна през
пролетта по пазарите и дори в големите
вериги супермаркети, а през останалата
част от годината - замразениаили консервирана. Част от населението я събира собственоръчно наред с други диви растения
и гъби. В Севрна Америка освен Matteuccia
struthiopteris се консумират върховете на
орловата папрат и кралската папрат. Като
варен или задушен зеленчук те са особено
популярни в американските щати Мейн и
Върмонт и съседните канадски щати Онтарио и Квебек. Дори жителите на канадското
селище Tide Head наричат себе си „Световната столица на папратовите връхчета”.
С тях се приготвят всевъзможни ястия - салати, супи, десерти (дори сладолед с пъпеш и
пасирани папратови връхчета). Редица населени места имат ежегодни фестивали,
на които се предлагат местни кулинарни
изкушения, които често включват рецепти с
папрати.
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Много от тях не се използват или се използват ограничено поради недостъпните
местообитания, малка биомаса, липса
на консуматори, религиозни, културни или
законови ограничения. Например всички
дървовидни папрати попадат в списъците
на Вашингтонската конвенция за международна търговия със застрашени видове от
дивата фауна и флора (CITES).
Сред страните в Югоизточна Азия също
са на почит ястията от папрати (най- често
Diplazium esculentum):
Индонезия - gulai paku (gulai pakis), папрати с кокосово мляко, люто чили, лимонова трева и др. подпарвки (1)

Индия (Джаму и Кашмир) - kasrod ka
achaar, маринована папрат
Индия (Асам) - Dhekia haak (Dhekia
Xaak Bhaji), пържена папрат с патешки
яйца, лук, чесън, чушлета (3)
(3)
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Ядливи папрати на зеленчуков пазар, о-в Borneo

(1)

Индия (Дарджилинг, Сиким), Непал नि ङ ् रो Ningro, маринована папрат, често
се поднася със сирене от як (4)

var. latiusculum, Callipteris esculenta, Osmunda
japonica, Pteridium revolutum и Ceratopteris thalictroides. Много магазини и пазари в Китай

предлагат разнообразни продукти от папрати в пресен и консервиран вид. Например
около 1000 компании произвеждат сушена
орлова папрат “juecai” и продукцията им се
оценява на 300 милиона $ годишно. Начини-

те за приготвяне на ястия от и с папрати са
разнообразни - супи, пържени и задушени
ястия, при които папратите могат да са смесени с различни други зеленчуци, питки и
тестени храни. Често се приготвят и каши от
нишесте от коренищата (чисто или смесено с ориз или просо) и/или зелени стръкове
папрат. На много места произвеждат алкохолни и безалкохолни напитки от папратите,
като за целта към корените от папрати добавят сладки картофи, ориз или царевично
брашно. Около 80% от папратовите храни
идват от двата вида - Pteridium aquilinum var.
latiusculum и Osmunda japonica. Продуктите от
тях са както за вътрешния, така и за външния
пазар. Нишестето основно се добива от ризомите на орловата папрат, които се събират през есента (септември-ноември), когато надземните части вече изсъхват. След
проведени теренни изследвания, химически
анализи, проверка на литературни източници, таксономична и филогенетична информация, е направен извода, че само в Китай
потенциално ядливи, освен традиционните,
са още 144 вида папрати.

(4)

(1)
(2)

(5)

Индия (Химал Прадеш) - lingri (lungdu),
маринована папрат (2)

Малайзия - mee deen (Lambiding, bidin,
midin) - пържена папрат (Stenochlaena
palustris) с чесън, джинджифил и къри (5)
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Папратите са сред най-важните диви
зеленчуци в Китай. Употребата им за храна
датира от преди 3000 години. Сведения за
тях се намират в множество древни книги.
Първото писмено сведение е от “Shi-Jing”
(“Книгата на Одите”, X-VIIв. пр.Хр.), където се споменават Pteridium aquilinum var.
latiusculum (кит. juecai) и Osmunda japonica
(кит. weicai). Най-популярна е употребата
на папрати през династия Танг (618-907). За
първи път се споменава за извличане на нишесте от корените за хранене по време на
Династия Сонг (960–1276). В наши дни много
хора, особено от етническите малцинства и
селските райони, продължават да събират
папрати за храна. Броят на видовете, които
традиционно се използват за храна в Китай,
е 52. Най-често това са Pteridium aquilinum

В Нова Зеландия освен върховете маорите използвали за храна и корените на
ядливата папрат Pteridium aquilinum var. esculentum. По думите на първите европейци,
посетили острова, туземците приготвяли от
стритите ризоми на папратите нещо подобно на хлебчета. Това било много подозрително за пътешествениците, тъй като те имали
папратите за отровни растения. В очите на
европейците местното население се състояло от нещастни диваци, които се хранели
предимно с риба и много малко растения.
Впечатлението се налагало от сравнението
с полинезийските племена, които използвали доста видове дървета и кореноплодни
като част от вегетарианската си храна. Заблудата вероятно е била засилена от факта,
че корабът на Кук „Индевър“ акустира на източните брегове на Северния остров през
пролетта. Първо там липсва буйната растителност на влажните гори, в които изобилстват папратите, и европейските ботаници
остават с впечатление, че орловата папрат
е единствената папрат, която ядат маорите.
Второ точно това е сезона, в който папратите могат да се употребяват за храна, докато другото основно хранително растение
сладкия картоф още не е готово. Маорите
в Нова Зеландия използват ризомите на орловата папрат (aruhe) като основна храна,
особено за ловните и изследователски групи, които са далеч от постоянните селища.
Широкото разпространение на този вид по
целите острови е следствие от обезлесяването и агресивното настъпление на P. esculentum на освободените богати почви, които
предоставят чудесна среда за развитие на
ризомите.
Ризомите се събират през цялата година, но оптималният сезон е края на пролетта и началото на лятото. За храна са
годни само тези, расли в дълбоки и плодородни почви. Най-подходящи са растения
на възраст 3 години, чиито ризоми са с диаметър 2-3см. Сушат се на слънце, след което олекват значително и могат да се съхраняват дълго. Преди консумация изсушените
коренища се накисват във вода, след което
се пекат, варят или приготвят на пара, за да
омекнат и тогава се счукват. Нишестето се
яде директно като керенищата се поднася
заедно с ликото и влакната, а всеки ги отделя сам. Ако се налага изхранването наведнъж на повече хора, като напр. по време
на тържества, вътрешността на корена се

отбира и пресява предварително, оформят се големи питки или блокчета, които се
подслаждат със нектар от harakeke (ендемично за Нова Зеландия растение от род
Phormium, от чиито листа се добиват влакна, използвани за въжета, мрежи, дрехи и
др., често го наричат новозеландски лен,
макар да няма никаква родствена връзка с лена) или сок от tutu (Coriaria arborea,
храст, от чиито плодове се добива много
сладък сок. Плодовете се берат напълно
узрели, когато имат тъмносин, почти черен
цвят. Растението съдържа токсина тутин от
групата на пикротоксините и затова трябва
много да се внимава в сока да не останат
семена или парченца от месестата част
на плода).
Визирайки P. aquilinum var. esculentum
като основно средство за прехрана на
новозеланските маори, през 1832г Achille
Richard предлага ‘esculenta’ (ядлив) за име
на растението. Тези научни доклади не
отчитат наличието на други видове, които
местните също ядяли, напр. Cyathea medullaris – черна дървовидна папрат, наричана от маорите ‚mamaku‘. Johann Reinhold
Forster опитал да сготви тази папрат, но опитът бил неуспешен. Вместо очаквания резултат на нещо подобно на сърцевината на
сагова палма, се получило нещо напълно
неядливо. Явно става дума за грешка при
избора на папрат, защото по-късно, през
ноември 1773г Forster свидетелства за случка, при която маорите ги нагостили с ястие
приготвено от ‚mamaku‘, което имало подобър вкус от ряпа, а когато били помолени да покажат дървото посочили ‚mamaku‘.
В същото време му показали и друга папрат ‚ponga‘ - Cyathea dealbata, която много приличала на първата, но по думите им
била съвсем неядлива. Forster отбелязва, че
‚mamaku‘ е много по-вкусна в сравнение
с ризомите на P. aquilinum var. esculentum,
но в същото време не може да се наложи
като основна храна, защото тази дървовидна папрат не е толкова широко разпространена, а в по-сухите и студени части на
Нова Зеландия въобще не присъства. В дисертацията си за ядливите растения в южния Пасифик Georg Forster, син на Reinhold
Forster, през 1786г отбелязва, че ядливата
част на ‚mamaku‘ се състои от корените и сърцевината в основата на стъблото.
Те са изпълнени с червеникав лепкав сок.

Когато се сварят стават меки и пихтиести. Той определя ‚mamaku‘ като Polypodium
medullare и заедно с P. aquilinum var. esculentum това са единствените папрати споменати като ядливи в неговия научен труд.
Според свидетелствата на Александър
Хумболт на Канарските острови местните
жители по време на глад събирали корените на орловата папрат, стривали ги, смесвали ги с ечемичено брашно и приготвяли
традиционни питки, които наричали ‚gofio‘.
По време на Великите географски открития
тези питки са пренесени в Южна Америка.
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Традиции в събирането на орлова папрат („орляк“) има в бившия СССР и особено в азиатската част на Русия - южен Сибир,
о-в Сахалин и Приморския край. Годишно
се събират около 2000 тона суровина. Почти
цялото количество се осолява. Сезонът трае
едва 3-4 седмици и започва около средата
на май. Препоръчва се след събиране на
растения мястото да се остави за 2-3 години за възстановяване на популацията преди
повторен добив. Събират се млади неразвити още листа с дължина около 20-30см и
дебелина 6-8мм. Важно е да се преработят
до 3-4 часа след брането. Измиват се под течаща вода, за да паднат власинките, после
се сортират и се връзват на снопчета. Приготвят се в големи вани като се подреждат
на слоеве снопчета папрат и готварска сол.
Солта е 25% от теглото на растенията. Поставят се на тъмно и хладно натиснати с тежест
отгоре. След 2-3 седмици от папратовите
стръкове се отделя достатъчно течност, за да
ги покрие изцяло. Тогава се отцеждат, подреждат се в буркани или качета, добавят се
по 1кг сол на 5кг папрат и се затварят плътно.
След 3 седмици осолената папрат е готова. Преди консумация се накисва за няколко часа в чиста вода. Друг начин е папратта
да се свари в подсолена вода (15г сол на 1л
вода) и после да се затвори и стерилизаира
в буркани. Така осолената папрат може да
престои без да се развали няколко години.
Сред главните региони за събиране е Алтай.
Над 320т на година се събират там, а над
90% от това количество се изнасят за Япония.
В Япония папратовите връхчета от
Pteridium aquilinum се наричат ‘warabi’, в
Корея – ‘gosari’ (типична съставка в ястие от ориз наречено bibimbap), в Китай и
Тайван – ‘juécài’. Освен тях японците консумират връхчета от Osmunda japonica, познати като ‘zenmai’ както и такива от Matteuccia struthiopteris, наричани ‘kogomi’.
Събирателно ядливите папрати в Япония
носят името ‘sansai’ или диви зеленчуци.
На Хаваите папратовите връхчета се
смятат за голям деликатес и се добавят в редица ястия. Предлагането им в даден ресторант се смята за мярка за това доколко
собственика се съобразява с традициите и
местната култура. Ядливата папрат е известна на местното население като ‘pahole’ на
о-в Мауи, ‘ho’i’o’ на о-в Хавай. С това име
наричат и трите вида ядлива папрат от род
Diplazium – два местни и един интродуциран.
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esculentum) Asplenium lucidum (A. oblongifolium),
A. bulbiferum, и Botrychium virginicum (B. australe). по-късно през 1880г той пише, че двата

вида от род Asplenium вече 40-50г не се използват за храна и това се дължи на интродуцирането на дивото зеле, което ги измества от диетата на местното население. Не
всички видове папрати обаче са забравени
като храна. Когато през 1878г губернаторът
посещава Hikurangi, Thomas H. Potts който е
част от делегацията, пише, че при посрещането му е поднесен гъст сироп от ‚mamaku‘,
който е много освежаваш с приятен сладко-кисел вкус. Освен него получават големи парчета ‚mamaku‘ и корени от ‚para‘,
които описва като плътни и почти безвкусни.
Още няколко европейци имат възможността да опитат ястия от папрати, но далеч не с такова удоволствие като Thomas H.
Potts. През 1827г John Boultbee и неговите
спътници са принудени да опитат маорската храна от дървовидни папрати за да
се преборят със запека, от който страдат.
Според тях вкусът е като на лош заместител
на картофите. В случая с Charles Heaphy и
Thomas Brunner консумацията на папрати
също е принудителна. Когато скитат по западния бряг на Южния остров, се оказва, че
пътешествието им е отнело повече време
от предвиденото и хранителните им припаси от картофи и брашно привършват.

Затова по пътя към Arahura през 1846г. двамата мъже и маорските им водачи на четири пъти си приготвят ‚mamaku‘ в издълбани
в земята огнища. Според тяхното описание
‚mamaku‘ приготвено с вино, захар и подправки, напомня донякъде печена ябълка.
Но поради многото течност, която съдържат,
‚mamaku‘ не са подходящи за носене на
дълъг път, а вместо тях предпочитат орловата
папрат. Година по-късно Thomas Brunner и
водачите му маори срещат много рядко по
пътя си във вътрешността на острова орлова
папрат, а ‚mamaku‘ изцяло липсва. Затова
те са принудени да готвят някаква друга папрат наречена ‚katote‘ (Cyathea smithii).Първия път Brunner я описва като почти неядлива
и трудносмилаема. Втория път, след 12 часа
престой в огнището, променя мнението си
на ядлива, но не особено задоволителна.
Когато достигат крайбрежието пише, че в
сравнение с ‚katote‘, ‚mamaku‘ е прекрасна храна.
Цялото разнообразие от папрати в храната на маорите вероятно никога няма да
бъде разкрито, въпреки многобройните
проучвания по въпроса на изследователи и
етнографи. Например Elsdon Best прекарва години наред сред местните племена в
края на XIXв. когато все още много от традициите на маорите в използването на дивите растения са живи. По същото време
учени като Bishop William Williams записват
множество местни наименования на папрати. През 1906г Cheeseman в своя труд Наръчник на Новозеландската флора описва
88 названия на папртаи и продукти от тях.
Там се съдържат 11 различни думи за ризомите на орловата папрат, сред които такива
за сготвения или превърнат в брашното продукт. Освен тях има още три думи за младите връхчета и пет за растението като цяло.
През 1961г Harry Allan добавя още седем
наименования от езика на маорите свързани с P. aquilinum var. esculentum. Дори част от
тях да са само варианти в различните диалекти на островите, пак са достаъчно много, за
да покажат значението на орловата папрат
в културата на маорите. В цяла Полинезия
много от видовете папрати са общи или родствени. Сходният начин на живот и обичаи на
местните племена са причина за употребата на едни и същи видове растения за храна.

Разбира се, те носят различни имена на различните острови, но дори в названията личи
връзката между тях.
Species

Нова Зеландия

о-в Раротонга,
о-ви Кук

о-в Таити

Маркизки о-ви

Хавайски о–ви

Marattia
salicina

para

para

para

pa‘a

pala
(M. douglasii)

Cyathea
medullaris

mamaku

Pteridium
anuhe
esculentum
Dicranopteris
tuanu‘e
linearis
Angiopteris
evecta evecta

mamaku

mama‘u
(Cyathea spp.)

tukuu
(C. affinis)

-

-

-

‘ama‘u
(Sadleria
cyatheoides)
kilau, pai‘a

-

anuhe

u‘uhe

uluhe, unuhe

na‘e, ‘aana‘e

nahe

nahei

-

20 January 2021/ 18:41:18

Макар при експедицията на френския
L’Astrolabe през 1811г да са описани още 7
вида папрати, нищо не се споменава за
евентуалната им употреба от маорите. При
проучванията на братята Cunningham в горите на Северния остров също са открити няколко вида папрати (Allan през1826г и
Richard през 1833-34г), но и те не споменават никакви подорбности. Едва през 1841-42г
William Colenso пише за ‚para‘, папрат от род
Marattia. Местните особено ценели листата
на тази папрат и по-точно месестите и издути основи на дръжките. Те били отлична храна, но именно поради тази причина били изключително редки и можело да се намерят
само отделни екземпляри в най-затънтените и отдалечени гори. Тези папрати станали
още по-редки след внасянето на прасета,
които изравяли ризомите и се хранели с тях.
До 1868г Colenso описва още няколко ядливи
вида - Pteris esculenta (Pteridium aquilinum var.
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Племената в Нова Гвинея се изхранвали основно със сладки картофи и таро. Останалото си набавяли от джунглата. Дивите
растения използвани за храна били основно
плодовете на пандана, гъби и млади папратови листа. От папратите за храна ползвали Acrophorus nodosus, Cyathea magna, Cyathea
microphylloides, Diplazium spectabilis и Pteridium
aquilinum. В Нова Гвинея често всяко от полетата с орлова папрат било собственост
на отделен човек (или семейство) от даденото племе и се предавали по наследство
поколения наред. Месестите коренища на
Marattia salicina понякога също се използват
за храна на острова. Обикновено се приготвят печени и се считат за деликатес. По
време на глад в Папуа Нова Гвинея в миналото ядeли богатите на нишесте издънки на
Angiopteris evecta и варели алкохол от тях. На
острова солта била скъп и труден за намиране продукт и туземното население си я
набавяло като изгаряло листата на Asplenium
acrobryum. Получената пепел хората поръсвали върху храната или разтваряли във водата за пиене. По тази причина сред местните
A. acrobryum е известна като „новогвинейка
солна папрат„. Младите листа на Asplenium
nidus поняко се използвали като зеленчук.
Много младите листа на Nephrolepis biserrata и N. hirsutula се използват за храна на о-в
Ява и Нова Гвинея. В южна Папуа (Индонезия)

ризомите на N. biserrata, изсушени и счукани, се приготвят по същия начин като саго.
Други местни папрати - Microlepia speluncae
и Ophioglossum pendulum също се използват
като зеленчуци. В Нова Гвинея суровите посолени или сварени млади листа на Microsorum linguiforme, M. commutatum и M. punctatum
също се ядат.
На Малайския полуостров употребата
на папрати е широко застъпена. Те се ядат
сурови като салата, варени, задушени или
пържени. Според някои проучвания на места те съставляват 8-10% от всички зеленчуци.
Най-често това са Diplazium esculentum (paku
tanjung), Acrostichum aureum (paku larat), Stenochlaena palustris (lemiding) и Helminthostachys
zeylanica (tunjuk langit). В Малайзия при липсата на някаква по-добра храна са готвели
листата на Tectaria crenata. Младите листа на
всички видове от род Lygodium се ядат сготвени в Индонезия и Малайзия, осбено през
сезоните когато другите зеленчуци още не
са налични. Във Филипините, Малайзия и
Тайланд младите листа на Marsilea crenata се
приготвят и ядат като зеленчук. Също така се
използват за фураж при липсата на трева.
В Малайзия и Индонезия за храна се използват младите задушени листа на M. membranifolium. В Индонезия папратовите връхчета и
младите листа на M. rubidum се ядат сурови или сготвени като подправка като казват,
че вкусът им е като на бадеми или цикория.
Еднa от обичаните диви храни във Филипините е Diplazium esculentum (pako).

салата - pako,домат,лук,яйца /Филипините/
В Югоизточна Азия младите и още неотворени листенца на Pleocnemia irregularis се
ядат сурови като салата или на пара като
зеленчук.

В Индия папрат консумират в щатите
в подножието на Хималаите. Там употребяват върховете от папрат като гарнитура, понякога смесени с местни сирена. Според
будистките монаси вегетарианци, папратовите връхчета са един от „планинските
зеленчуци“, които са разрешени за ядене.
Всяка планина се обитавала от собствен
дух, на който трябвало да бъде поднесена
като дар част от храната, преди човек да
я изяде. Младите листа на Ampelopteris proliféra се употребяват за храна като зеленчук. Местните ги сравняват на вкус с листата на по-популярната Diplazium esculentum.
Angiopteris crassipes е позната като храна в
индийския щат Arunachal Pradesh, а от нея
се произвежда и алкохолно питие. Пак там
и листата на Microsorum punctatum се използват за храна. В някои хълмисти райони на щата Утар Прадеш в Индия, известната като “lingura“ или „kothira“‚ Asplenium
polypodioides през дъждовния сезон се яде
като зеленчук. В Индия и тропическа Америка грудките на Nephrolepis cordifolia също
се ядат. Грудките се изкопават, изчистват и
варят в подсолена вода. Готвят се и младите листа. В Индия Stenochlaena palustris се използва като зеленчук и се добавя към супи.
Младите листа на Tectaria fuscipes също са
япознати като храна.
В Индонезия Ophioglossum reticulatum е
ценена като зеленчук и се събира масово
в районите където е широко разпространена. Яде се сурова като салата или сготвена самостоятелно или със други зеленчуци. Листата трябва да се готвят внимателно,
защото лесно се разваряват. В Южна Африка и Индия те са заместител на спанака.
В Тайван и някои тихоокеански острови Asplenium nidus се яде като зеленчук.
Тайванците я наричат shan-shu и често я добавят в ястия с риба или месо. Добива се
както от природата така и култивирана.
Младите листенца на Ceratopteris
thalictroides се ядат на салата по островите
на Микронезия, а след бланширане в Тайланд, Виетнам, Нова Гвинея. Във Филипините това е единствената папрат, която някога
е отглеждана като зеленчук в оризищата
(макар и не с търговска цел, а само за лични нужди). В наши дни е популярно аквариумно растение, а поради намаляващите
популации в Китай е защитен вид.

Младите листенца на всички видове
от род Blechnum се ядат като зеленчук във
Папуа Нова Гвинея и Филипините. А на о-в
Фредерик Хенрик, Индонезия от ризомите се приготвя брашно. В Австралия също
правят хляб от ризомите, но преди да приготвят брашното ги пекат. Blechnum serrulatum
(Bungwall fern) е една от ядливите папрати в
Австралия. Високо до 1,5-2,0м растение от
мочурливите райони. Вадят се целите ризоми, които след кратко сушене на слънце
се пекат и начукват. След това се смесват
с риба, раци и миди. В записките на етнографите се посочва специален начин за
обработка на корените. След изпичането
се начукват с каменни късове (bungwall)
от местен вид скала, но не в каменен или
метален хаван, а върху дъска от конкретен
вид евкалипт (Eucalyptus corymbosa). При начукването се отделят влакнестите съставки
и остава меката сърцевина. Вкусът е подобен на картоф, но с по-пихтиеста консистенция. Други пишат, че има аромат на
ядки и е много хранителен. След като се
обели корена от него може да се приготви брашно. Във Филипините младите неотворени връхчета на B. orientale се приготвят
като яхния.
На о-в Бали, видовете Blechnum orientale и Diplazium esculentum се използвали
широко като храна и често се продавали
като зеленчуци на традиционните пазари
(Kunkel, 1984). Допълнителни проучвания установяват още две ядливи папрати - Diplazium repandum и Pneumatopteris callosa. Всички
те се използват пресни като листата им се
добавят към различни супи.
На о-в Амбон за храна използвали
младите листа на Angiopteris evecta, а папратовите връхчета са традиционно използвани за яхнии във Филипините.
В Непал грудките на Nephrolepis cordifolia се ядат сурови или сготвени. Суровите
грудки се използват и за потушаване на
жаждата.
В Перу листата на някои папрати от род
Asplenium се дъвчат като заместител на коката.

Папратите и храненето
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Дървовидните папрати са друга основна група папрати, използвани за храна
в миналото. Обикновено се събира връхната част от дънера, която се обелва и после
се изпича или сварява самостоятелно или
с мазнина и месо. Видовете, за които има
сведения са:
Cyathea spinulosa - части отИндия
C. medullaris - Нова Зеландия
C. canaliculata - Мадагаскар
C. contaminans - Нова Гвинея и Филипините
C. australis - Австралия
C. viellardii - Нова Каледония
Cibotium chamissoi - Хавай
Dicksonia Antarctica – Австралия
Още първите писмени източници за
папратите съдържат сведения за приложението им като храна. Според Georgius
Everhardus Rumphius папратите са популярна и обичайна сезонна храна сред местното население на Молуксйите острови през
XVIIв.
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wapato - Sagittaria laitifolia

Всички племена по западното крайбрежие на Северна Америка използвали
за храна корените на орловата папрат. Те
съдържат нишесте, вещество, което жителите на Северозапада трудно набавяли в
диетата си. Според индианците младите жени ще се разболеят, ако копаят корените на папратта. Затова тази работа
се вършела само от възрастни жени. После корените се изпичали докато кората
им почернее. Тогава се начуквали, за да
омекнат и станат на парчета. Консумирали ги в комбинация с хайвер или аншоа
(Thaleichthys pacificus) (Boas, 1921). Изобилието от орлова папрат – Pteridium aquilinum в земите на щата Вашингтон определя и широката ѝ употреба за храна от
почти всички местни индиански племена.

Печените ризоми понякога се съхраняват продължително в кошници.
Обикновено индианците ги изкопават
през есента. Племето Каулиц (Cowlitz)
използва за храна и младите неразвити
листа. Често изсушените листа служат и
за постеля в лагерите. Има сведения, че
понякога индианците подпалвали участъци от прерията, за да осигурят храна
за елените, които пасели младите листа
на орловата папрат.
Друга често срещана папрат – Athyrium filix-femina също служи за храна.
Племената Куилоут (Quileute) и Куилноулт (Quilnault) ядат сърцевината на печените коренища, a Клалам (Klallam)
използват младите листа като зеленчук.
Племето Каулиц (Cowlitz) използвало
листата за покриване на храната, която
се приготвя в земни пещи.
Един рядко използван вид е Blechnum
spicant. Куилноулт (Quilnault) смятали коренището за ядливо, но само по изключение. Племената използвали и листата
заедно с тези на Polystichum munitum за
увиване на храната в земните пещи.
Определянето на видовете ядлива
папрат от различните автори невинаги
е достоверно. По цялото западно крайбрежие на Северна Америка индианските племена изкопавали папратови
коренища и ги използвали за храна. Оприличавали ги на човешка ръка с „пръсти“, сноп банани, ананас и какво ли
още не. Етнографите, които проучвали
индианските традиции, рядко имали
подробни познания по ботаника. Допълнителни затруднения следвали от това, че
често една дума на местното наречие се
прилагала за различни растения. Основно за храна се ползвали папрати от род
Dryopteris, които са трудно различими една
от друга дори за специалистите. На всичко
отгоре първите конкретни сведения датират от края на XIX век когато употребата на
папратови корени на много места е останала в миналото и се разчитало само на
спомени и разкази на стари хора за времето на тяхната младост и детство.

Папратите и храненето
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Тогава омъжена жена със само един
съпруг, която никога не е оставала вдовица и чиито месечен цикъл е завършил преди поне 8 дни, правела дупка в средата на
трапа и наливала вода. После корените се
задушавали цяла нощ. Стопаните на къщата където се приготвяла храната, трябвало
да се въздържат от сексуални действия през
това време.
Готовите корени се консумирали с мазнина или хайвер през първите 4 дни след готвенето. Папратовите корени се считали за
ценна храна и често ги използвали вождовете. Но те никога не хапвали сърцевината на
корена, защото се смятало, че тя замъглява
ума им по време на потлач (традиционният
фестивал на даряване). Освен това когато
мъжете си тръгвали от фестивалите трябвало
да отнесат по два корена на жените си когато се приберат у дома. (Boas, 1921) Понякога
корените се препърляли на огъня, а после се
разпресквали и нарязвали на малки парченца. Те се потапяли в мазнина и хората ги дъвчели и смучели като накрая изхвърляли влакнестия остатък. Така ядяли папратта само
възрастните хора. Друг начин на употреба
бил корените да се загреят на огън, нарежат на парчета и се омесят с мазнина, след
което могат да се ядат с лъжица. Въпреки, че
сладката папрат не се яде сурова, ловците
и берачите на горски плодове често смучели сурови парчета, като това им помагало
дълго време да не чувстват глад и жажда.
Доста широко приложение сред индианците има Polystichum munitum. Коренищата се ядат задушени, като след като се обелят Wilson (1969) ги сравнява на вид и вкус с
банани. Много е вероятно това да е грешно
идентифициране и да става въпрос за някой от видовете Dryopteris, най-вероятно D.
expansa. Според етнографите племената
Куилноулт (Quilnault), Мака (Makah) и Клалам (Klallam) използват Polystichum munitum за
храна. Повечето индианци консумират коренищата сварени. Куилноулт (Quilnault) белят ризомите иги пекат в дупка в земята върху
горещи камъни покрити с папратови листа
и пясък. След като са готови коренищата
се смесват с пресен или изсушен хайвер
от сьомга. Листата на тази папрат служат
за покриване на всякаква друга храна при
печене в подобни земни пещи (особено
на луковици от Camassia quamash и грудки на
wapato - Sagittaria laitifolia).
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Marattia weinmannifolia – в ризомите и прилистниците на видовете от род Мarattia се
натрупват зърна нишесте. Затова в миналото местните племена в Мексико използвали
папратта за храна по време на глад. Стривали изсушената папрат и приготвяли питки.
Наричали я „mais del monte“ или „планинска
царевица“.
Първите заселници в Калифорния често
използвали сладките корени на Polypodium
glycyrrhiza за ароматизиране на тютюна.
В Северна Америка коренното население особено в района на Аляска използва
за храна папратови връхчета и произвежда бира от папратови корени, но според
специалистите това не е традиционно, а е
привнесено (вероятно от руснаците). Бирата наречена „uh biva“ се прави от смачкани корени на папрат, които се варят няколко
часа в 5л вода. После се добавя хмел, преди
или след като са готови корените. После се
добавят 0,5л захар и 0,5л пюре от картофи
или сурова царевица + 25л вода. Накрая се
добавя бирената мая. (Kari, 1987)
Коренните жители на територията на сегашните Канада и САЩ от векове включвали
в диетата си папрати. Свежите корени на
Dryopteris austriaca се използвали за храна.
Изкопавали ги с пръчка от тис и ги нареждали върху клонки цуга. После ги задушавали или изпичали на открит огън. (Boas, 1910;
Boas, 1935).
За храна се е използвала и Dryopteris
dilatata. Например племето Каулиц (Cowlitz)
я приготвяло печена, като коренищата се
оставяли през нощта в земна пещ, а после
се ядяла сърцевината им. Има сведения и
за други племена, като коренищата се събирали през есента и зимата, когато растенията са в пълната си сила.
Сладката папрат Polypodium glycyrrhiza
индианците използвали за храна само при
екстрени условия - през студени зими или
лошо време когато нямало друго за ядене.
Изтръгвали ги с корените от скалите с тисова пръчка заедно с мъхове и почва. Разстилали ги върху рогозки да съхнат и после ги
изтръсквали от замърсяванията. След това
ги прибирали в кошници да съхнат за още
10 дни. Така подготвените корени можели
да се задушат заедно с водорасли, клонки
цуга и листа от малина. Покривали храната
с рогозка и пръст.

Camassia quamash
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ota miti - популярно ястие от Фиджи: задушени папратови листа, лук, люти чушки, кокосово
мляко и лимон

Ceratopteris thalictroides ядлива папрат
от оризищата на югоизточна Азия
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Asplenium nidus
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сладководна риба на скара с топли задушени зеленчуци, орлова
папрат и шипков сос

matcha warabi mochi
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Японски десерт warabi mochi
с посипка от соево брашно
и зелен чай на прах

Папратите и храненето

Matteuccia struthiopteris расте особено
обилно покрай потоците и бреговете на реките в горските райони на САЩ и Канада.
Младите още неразвити листа се събират
рано напролет. Добивът достига 1570кг/ха
в места с гъсти популации като о-в Gilbert
в устието на река St John, New Brunswick,
Canada.
На Канарските острови в миналото
давали на бебетата преди да започнат да
сучат каша от печени коренища от папрат,
стрити и смесени с масло. Кашата носела наименованието ‚aguamanes‘. По-късно
започнали да приготвят кашата от печено
ечемичено брашно смесено със сирене,
като пак я наричали със същото име. Основната диета на местните преди Великите
географски открития и появата на зърнените храни (пшеница, царевица, ечемик и др.)
се състояла от питки от папратови корени
(Haran или Aran), козе и овче мляко и сирене. Типичното брашно на островите ‘gofio’
се приготвя от печени и ръчно счукани или
смлени семена и корени. Освен папратови
корени, според историческите извори местните първоначално използвали семената на
Cistus symphytifolius – ‚amagante‘, ендемитен
храст. Освен това ядяли различни корени,
козе, овче и свинско месо. Папратите от о-в
Ла Гомера се славели като най-здравословни в сравнение с тези от останалите острови.
Проведени през 1982 и 1989г анализи
показват съдържание на хранителни вещества и минерали в корените на папратите
равни или по-високи от тези в картофите.
Но трудоемкото събиране и приготвяне на
папратовите коренища в достатъчно количество е ограничавала употребата им.
Макар да не са били част от ежедневната
диета на хората, корените от папрат били
определяни от болшинството индианци като
питателна и вкусна храна, наподобяваща
картоф или сладък картоф. Някои племена
запазвали изкопаните корени в подземни
хранилища по няколко месеца, подобно
на картофи. Много автори свидетелстват,
че папратовите коренища най-често са
били спасителната храна за индианците
по време на тежки зими, когато обичайната
храна свърши преди да е дошла пролетта.

В някои райони на Япония много
популярен летен десерт е warabi mochi.
Представлява нещо подобно на локум,
направен от нишесте от орлова папрат.
За целта се смесват 60гр нишесте с 50гр
захар. Добавят се 240мл топла вода и
сместта се бърка с дървена лъжица в съд
на средно загрят котлон. Бърка се докато
се получи еднородна, прозрачна, гъста и
лепкава тестоподобна смес. Сместта се
изсипва от съда и се овалва в брашно от
препечено соево брашно- kinako. После
се нарязва на хапки. Поради изключително
високата цена на чистото папратовото нишесте (Hon warabiko), се използват заместители - warabiko (с добавки от нишесте от
сладък картоф и тапиока) и warabimochiko
(същото като предишното но папратта е
само малък процент от нишестето). Оригиналният десерт води началото си от периода Heian (794-1185). Цветът на десерта от
чисто папратово нишесте е тъмно кафяв.
Когато се изстуди става много твърд, затова се сервира на стайна температура
и има трайност само един ден. Когато се
използва картофено нишесте, десертът се
поднася охладен и има светъл почти прозрачен цвят. На места предлагат десерта с
посипка от matcha (зелен чай на прах) или
полят със сироп.
Стритите на каша спорокарпи на
Marsilea drummondii се приготвят като питки
наречени “nardoo”, които се ядат от аборигени в Австралия. Marsilea drummondii преживява сухия сезон като от растението остават само вдървенените спорокарпии по изсъхналите стъбла. Аборигените ги събират
и смилат на жълтеникаво брашно, от което
пекат питки. През 1860г от Мелбърн потегля
експедицията на Робърт О‘Хара Бърк, който
си поставя за цел да станe първият прекосил Австралия от юг на север. През ноември при река Купър Крийк основната част
от хората му заедно с провизии остават

да чакат, а Бърк с още трима потеглят на
север. През февруари 1861г те успешно
достигат северния бряг на континента при
залива Карпентария. Там обаче мусонът ги
застига и те се забaвят много. Само 4 дни
преди да се върнат при Купър Крийк един
от четиримата умира. Когато достигат лагера се оказва, че останалите да чакат членове на експедицията са тръгнали само
няколко часа по-рано. Останали без храна тримата изследователи продължават
бавно да се придвижват на юг. През цялото
време един от тях Wills описва лишенията
по пътя в дневник, който води до смъртта си
на 27 юли 1861г. На следващия ден умира и
ръководителят Бърк, а най-младият от четиримата – Джон Кинг е открит от аборигени
и оцелява под техните грижи, докато през
септември го открива спасителния отряд.
Данните от дневника и свидетелствата на
оцелелия Кинг разкриват вероятната причина за фаталния край на пътуването. Когато
запасите им от брашно силно намаляват
учените са принудени да се хранят като
аборигените с брашно от спорокарпиите
на Marsilea drummondii. Те обаче пренебрегват указанията на местните за начина на
приготвяне и това води до катастрофални
последствия. Пулсът им се забавя, усещат
мускулна слабост и хипотермия – все признаци на бери-бери. Тогава витамините
още не са открити и пътешествениците не
подозират, че диетата с брашно от Marsilea
е довела до дефицит на витамин В1. В спорокарпиите на папратта количеството на
тиаминаза е неколкократно по-високо от
това в орловата папрат. Неспазвайки технологията на аборигените за готвене на папратта, те се натравят с тиаминаза. В резултат от това те прогресивно отслабват, което
още повече забавя движението им и в крайна сметка загиват. Единственият оцелял –
Кинг остава инвалид до края на живота си.
Змийските папрати също се използват за храна. Ophioglossum polyphyllum се
яде в Намибия и Южна Африка, Ophioglossum reticulatum служи за храна на хората
в Свазиленд, Южна Африка и Занзибар
както и доста често в Индия и Индонезия.
Ophioglossum polyphyllum, който се консумира в южен Тибет освен в прясно състояние се суши и яде през зимните месеци. В Нигерия Botrychium lanuginosum
младите листа се използват като зеленчук.
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W.S. Wells and Son in Wilton, Maine е малка семейна фабрика за консерви, основана 1896г, В средата на XXв. изоставят типичните зеленчуци и пренасочват основното си внимание към листата от глухарче.
Отглеждат глухарчетата във фермата си и
ги затварят в консерви. Годишно продават
100 000 броя консерви с бланширани глухарчета. През 1970г започват да продават
папратови връхчета. Папратта е Matteuccia
struthiopteris събрана от горите в околността. По-късно изграждат и ферма за папрат,
която да задоволява нуждите на фабриката.
Сега това е най-големия доставчик в Северна Америка. В края на века продават около
35т. папрат - половината прясна, а другата
половина в консерви. През 2009г поради
промените в пазара спират продажбата
на консерви и се пренасочват изцяло към
прясна продукция и започват да изкупуват
папратови връжчета от местни събирачи. В
горите на САЩ годишно се събират около
400т папрати.
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tsukushi
Япония

В Северна Америка племената Куилоут
(Quileute), Куилноулт (Quilnault), Клалам (Klallam) и
Мака (Makah) в щата Вашингтон през пролетта събират спороносните стъбла на Equisetum telmateia
и ги ядат сурови след като ги обелят. Други племена използват по същия начин стъблата на E. arvense.
От племето Каулиц (Cowlitz) събират спороносните класчета на E. hyemale, сушат ги и ги ядат стрити
и смесени с хайвер. Почти всички местни племена
по-късно през сезона събират грудките от ризомите
на E. telmateia и ги ядат сурови или сготвени с китова
или тюленова мас. Точните видове хвощове не са сигурно идентифицирани от етнографите поради липсата на отделни думи за тях в индианските наречия.
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Макар и не много популярно в тази си
роля, като ядливо растение може да се използва и хвощът, и по-специално двата вида
Equisetum arvense (полски хвощ) и Equisetum
telmateia (голям хвощ). Казват, че втория вид
има по-добър вкус, а освен това е и по-едър.
Особено популярна храна са младите хвощови стъбла (tsukushi) в Япония. Но подобни
сведения има и за различни племена от западното крайбрежие на Северна Америка (от Калифорния до Ванкувър). В повечето
случаи за храна се употребяват младите
спороносни стъбла преди класчетата да
започнат да узряват (щитчетата на класчето
трябва да са още бледи, а не кафеникави).
Стъблата се откъсват близо до земната повърхност от средата на март до средата на
април, когато са дълги 10-15см. По-рано те
са още много дребни, а след това стават
влакнести и богати на силициеви кристали.
След като се оберат стъблата се обелват от
кафеникавите якички на възлите, които са
груби, твърди и съдържат много силиций.
Останалото сочно стъбло може да се консумира сурово, като наподобява дръжки на
целина. Друг начин на приготвяне на стъблата е сварени или задушени с масло. По същият начин могат да се събират и вегетативните стъбла преди листенцата да са заели
хоризонтално положение. За съжаление те
са по-тънки и влакнести и освен от якичките
трябва да се почистват и от разклоненията,
които също са богати на силиций.
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В Чили и по-точно в южната част на
сраната, Патагония и о-в Чилое, е жива
традицията на приготвяне на храна в земята - Curanto. Вместо печка готвенето се
извършва в дупка в земята, в помещение
или на открито. Изкопава се плитка яма
(около 40-50см) на дъното на която се подреждат вулканични камъни. Отгоре се пали
огън от дървени цепеници. Когато камъните
станат червени от горещината, върху въглените и стените на дупката се постилат
свежи листа от папрат или ревен. Отгоре
започват да се трупат продуктите. Редуват
се листа и храна, а най-отгоре всичко се
покрива с плътно с листа и горещи камъни.
След няколко часа храната е готова - нещо
средно между печено и задушено. Така се
приготвят месо, наденички, морски дарове - риба, раци и особено миди, зеленчуци
и задължително картофи. Често се приготвят питки от картофено тесто от сварени и
пресни картофи. Приготвянето на храната
е нещо като празник или ритуал съпровождащ най-различни събития - раждане на
дете, завършаване на строеж, завръщане
от пътуване, прибиране на реколтата и др.
Сега това се е превърнало в задължително
представление за туристите посещаващи
Патагония.
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В Англия през 1908г се появяват характерни чаени бисквити, слепени с еклеров
крем - custard cream biscuits. Те до ден
днешен са запазили своята популярност и
оригинален дизайн - релефно изображение с папратовидни елементи, повлияно от
Викторианската епоха.
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сушена орлова папрат
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маринован Gosari (връхчета
на орлова папрат), South Korea
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сушен Gosari
(връхчета на орлова папрат)
пазар Noryangjin, Seoul, South Korea
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туршия от папрат, ананас и чушлета
Хавай

сушена орлова папрат
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III.23.1. Багрила от папрати
В миналото папратите са били широко
използвани като суровина за различни бои.
В настоящето с интереса към природосъобразния начин на живот и еко движенията
се завръщат и някои позабравени техники
за добиване на естествени багрила.
На Хаваите кората от стъблото на Sadleria cyatheoides от край време е източник на
червена боя. За целта външния слой на дървовидния дънер на папратта се смачкава,
изтисква се сок, който се налива в подходящ съд и се изварява като в него се пускат
нагорещени камъни.
Листата на една от най-разпространените хавайски папрати Sphenomeris chinensis
в миналото били източник на багрила, с които боядисвали тъканите от местни растения.
Дори кафяво-червеният цвят на боята, който
на местното наречие се нарича „palaa“, е
дал названието на папратта.
По цял свят орловата папрат се е използвала за багрене на тъкани. В Северна Америка заселниците добивали маслиненозелена боя като сварявали папратови връхчета със стипца и железен сулфат. В Шотландия произвеждали жълта боя от ризомите на
Pteridium aquilinum, с която боядисвали някои
от традиционните карирани платове. Корените се поставят в глинен съд със студена
вода и после се варят на бавен огън за около
два часа, тогава се добавя вълната заедно
със стипца и се оставя да ври още два часа.
В Ирландия боядисвали вълна в бледозелен
цвят като сварявали папратовите връхчета за
20 минути и тогава добавяли вълната за още
40 минути. Отново с папратови връхчета боядисвали коприна във Франция. Добавяли ги
във вряща вода и ги оставяли да врят около
два часа. После прецеждали и оставяли в
разтвора коприната да кисне за около час.
След това я изваждали добавяли във водата
две части калиев хидроген тартарат (винен
камък) и една част железен сулфат. Връщали обратно коприната и загрявали до кипване. Оставяли да кисне още половин час и изплаквали. В резултат се получавал сивожълт
цвят.

В САЩ тъкачите боядисвали вълната с
корени от орлова папрат в черно, с папратови връхчета и стипца - в жълтозелен цвят и
с папратови връхчета и хром вместо стипца
- в лимоненозелено.
Новозеландските маори включвали Cheilanthes tenifolia в различни растителни бои.
Канадските индианци произвеждали
червено багрило с помощта на листа от
женска папрат. Навлажнените листа се поставяли върху нагрети дървесни гъби (Melampsoridium hiratsukanum), докато гъбата почервенее. (Boas, 1909)
В Скандинавия сивожълто багрило се
добивало от свежите или сухи стъбла на Equisetum sylvaticum.
В бледожълто се боядисвала вълна с
помощта на спори от алпийски плаун (Lycopodium alpinum). Те се смесвали с листа от
черна боровинка и се сварявали заедно с
вълната.
Lycopodium annotinum се изолзвал за
боядисване в синьо.
За боядисване в жълто на прежда може
да се използва Equisetum arvense.

III.23.2. Папрати - материал за плетене
Основен материл за плетене на съдове по тихоокеанското крайбрежие на Северна Америка били леска, върба и смърч.
От тях се изграждал скелета на изделието и
дръжките. Но индианците използвали множество папрати за украса на плетените
изделия. Особено изящни са кошниците и
купите от Калифорния. Много от тях са запазени в музейни сбирки. Известни са и
имената на някои от най-добрите майсторки на кошници от началото на XXв. - Carrie
Bethel, Tina Charlie, Emma James, Lucy Telles.
Черните шарки постигали с дръжки от
Adiantum pedatum и Pityrogramma triangularis
(със същата цел някои племена ползват
Equisetum telmateia). Изварените коренища
на орловата папрат стават черни и формират основния черен десен в плетените
изделия на индианските племена уашо,
моно и йокут. Суровите ризоми пък били
единственият чисто кафяв материал в кошниците им. Червените шарки получавали от
стъблата на Woodwardia fimbriata боядисани
с кора от елша. Бялото се постигало със
стъбла от Woodwardia spinulosa. Рахисът на
Woodwardia fimbriata има две жилки, които
след отделянето им служели за прежда. С
помощта на мъх племето суисено боядисва тези нишки в ярко оранжев цвят.
По подобен начин в Югоизточна Азия
се използвала катерливата папрат (Lygodium salicifolium) като в Тайланд необработените рахиси на това растение са били основен материал за тъкане. Изсушавали ги
на слънце и ги боядисвали в различни цветове. Само обвивката на рахиса може да
се използва за производството на тъкани. В
Тайланд папратите от род Lygodium широко се използват за изработката на въжета,
колани, кошници, кутийки, украшения и др.
В миналото тези занаятчийски произведения са служели в бита на местните, а сега
се предлагат на туристите.
Според Rumphius (1627-1702) жителите
на Молукските острови разцепвали стъблата на Lygodium circinnatum на 4 и с ивиците
обшивали ръбовете на кошниците. От изсушените стъбла на катерливата Dicranopteris linearis се плетели гривни и други украшения с тъмен цвят като понякога смесвали
влакната със светли нишки от ратан. Понякога привързвали с тях върховете на стрелите или изработвали рибарски мрежи.

В Либерия с помощта на стъбла от L.
smithianum и L. microphyllum ловят риба. Това

става като преграждат потоците с бент направен от дървена решетка, чиито дупки
се запълват с преплетени стъбла от папратта. В Либерия наричат орловата папрат
„плевел цедка“, защото няколко слоя листа
преплетени на кръст над съда, служат като
цедка или гевгир.
Някои от плауните с дълги пълзящи
стъбла също могат да се употребяват като
материал за тъкане. В Швеция тъкат рогозки
от стъблата на Lycopodium clavatum.
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плетени съдове с декорация от сушени папрати, САЩ

От стъблата на puakarimu (Lycopodium deuterodensum), пришити върху снова от ленена
тъкан, маорите израбовали водоустойчиви
наметала и шапки.

kahu pureke - наметало за дъжд (лен + Lycopodium
Нова Зеландия, втора половина на XIXв.

deuterodensum)
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В Нова Зеландия маорите използвали
стъблата на Lycopodium volubile като връв и
за изплитане на траурни венци.
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селски пазар,

индиански плетени съдове
Калифорния, 1900-1915
леска, върба, корени смърч, меча
трева (Xerophyllum tenax), Adiantum
Capillus-Veneris
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Mangyan Village, Филипините

обредна престилка, на
племето Karuk,USA, c.1890
bear grass_Xerophyllum
tenax, glass beads,
maidenhair, woodwardia,
shells

Папратите в бита

От некатерливите папрати, за разлика
от лиановидните, се използва сърцевината,
а не обвивката на стъблата ( или дръжките).
Една от тях е Dryopteris pteroides. Наричат
я locdo. Дръжките се натрошават и нишковишната проводяща тъкан се изважда лесно. Използва се като декорация в кошниците, но влакната са с ниско качество.
Amphineuron terminans се използва по
аналогичен начин на горната папрат.
Alolokdo (Nephrolepis hirsutula) е друга
папрат от Филипините. Листата са дълги 30120см. Дръжките се цепят и проводящите
снопчета се изтеглят. Отначало са бели, но
бързо покафеняват. Местните ги влагат при
производството на шапки, рогозки и кошници.
Jagnaya (Stenochlaena palustris) – има
листа дълги 50-80см. Влакната от рахисите на Stenochalaena palustris след накисване
в солена вода и изсушаване на слънце се
превръщат в материал за плетене. От тях се
плетат въжета и кошове за риба, понякога
груби кошници. Като цяло материалът не е
много здрав и го избягват при наличието на
друго растение, което става за плетене.
Kilog (Dicranopteris linearis =Gleichenia linearis) се използва като източник на влакна.
Папратта има характерен чадъровиден изглед. Достига височина около 5-6 (дори 10)
метра като в основата си е дебела до 5см
в диаметър. Суровината се добива от сърцевината (проводящата тъкан) в дръжките
на листата. Тя е триделна и на практика от
едно растение могат да се добият три пъти
по-дълги нишки от височината на растението. Нишките се киснат за седмица във вода.
Ако се натрият с кокосово масло добиват
черен цвят. Друг метод на обработка във Филипините е накисването в калните локви на
домашните биволи за 12 до 48 часа. В зависимост от възрастта на растението и състава на калта нишките се оцветяват в различен
цвят. В Югоизточна Азия от нишките се плетат въжета, колани, шапки, а заради устойчивостта на солена вода и кошове за риба.
Рибарите използват тази папрат по подобен
начин и в Конго, Африка. На о-в Ява от дългите листни дръжки на Dicranopteris linearis от
край време изработвали шапки и панери.

Малайците използвали широко стъблата на същата папрат за плетене на кошари, стени на колибите и столове. Подобна
била употребата на Helminostahys zeylanica.

nito,
Lygodium sp.
Филипините
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Във Филипините едно от често използваните влакнодайни растения е nito. Местните разграничават различни видове nito, но
те нямат отделни имена. Под това сборно
понятие се имат предвид папратите от род
Lygodium. Общо това са около 10 вида, но
най-разпространените са Lygodium circinatum, L. flexuosum, L. japonicum и L. semihastatum.
Стъблото се цепи на 2 (или 4 ивици когато
е по-дебело). Ивиците се белят отвътре до
желаната дебелина. които се използват за
плетене, а от целите стъбла се изгражда
скелета на изделието. Когато папратта е
свежа стъблата са зелени на цвят, след като
листата опадат стъблата стават кафяви, а
когато изсъхнат - почерняват. Сухите стъбла
са твърди, но когато са свежи или накиснати във вода са много гъвкави. Рецептата за
боядисване на влакната във Филипините е
следната: млад зелен кокосов орех се надробява на дребно, добавят се едри трески
от дървесината на Caesalpinia sappan. Сместа
се поставя в съд и се кипва за половин час.
Добавят се стъблата от папрат и се вари
още 20минути. След като се свали от огъня,
nito се накисва в мокра кал за половин ден.
После лианите се изплакват и придобиват
наситен черен цвят. Вместо кисненето в калта, може след сваляне от огъня да се добави вар в сместта. Според други източници
може варенето да се пропусне, достатъчно
е просто кисненето в калта да е по-продължително – от 3 до 6 дни. За да е успешно боядисването, папратта трябва да е по-стара
и стъблата да са започнали да покафеняват, а калта трябва да е доста мокра. Колкото по-тъмни са стъблата, толкова по бързо
се боядисват. Цветът е матов, затова ивиците
се изтриват със сух парцал, за да придобият блясък. Местните предпочитат да ги цепят
предварително, защото така цепенето е
по-лесно, а боядисването става по-бързо.
Третият вариант на процеса е следният: в 5л
вода се добавят чаша оцет и 3,5л смачкани
плодове от Antidesma sp. Нацепените ивици
папрат се накисват в сместа и се варят за
40 минути. После се оставят да киснат още
12 часа. Изцеждат се и се сушат на слънце. За да станат лъскави се полират със сух
парцал. При изработката на плетени изделия често се използва заедно с buri - ратан,
бамбук и листата на Corypha umbraculifera.
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плетени изделия от nito,
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Lygodium sp.
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Във Филипините, Малайзия, Тайланд и най-вече в Индонезия едно много типично плетено изделие е характерната за мсюлманското население - шапчица (songkok или kopiah).
Наред с другите материали често се използват и влакна от Dicranopteris linearis или Resam.
Шапките варират като форма и украса и съответно имат силно варираща цена. За поголяма устойчивост се импрегнират с катран от специален вид дърво.

Папратите в бита

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

540

От край време жителите на островите
в южните морета използват масла, добити
от Аngiopteris evecta и Phymatosorus scolopendria, за ароматизиране на кокосовото олио.
Немската фирма Neumann soap
company от Offenbach, дълго време произвежда сапун под името „Fougere“, който е
ароматизиран с масло от папрат. За целта дестилират етерично масло от корените
на Dryopteris cristata. Маслото се радва на
голяма популярност в Западна Европа благодарение на схващането, че е полезно за
кожата. В много спа центрове го използват
за масажи като се твърди, че овлажнява и
успокоява раздразнената кожа. В същото време маслото от папрат се използва и
в парфюмерията - основно това добито от
ризомите на мъжка папрат. Мнозина намират неговата сладка миризма на дървесина, мъж и земя за приятна, но за съжаление
тя не е особено силна. По тази причина в
алкохолните разтвори на олиото често се
долава аромата на разтворителя, който разваля парфюма. По тази причина понастоящем естественото масло в парфюмерията
се заменя с изкуствени аромати.
В парфюмерията има 7 основни
(класически) семейства аромати: цветни
(флорални), ориенталски, шпирови, фужерни, цитрусови, лавандулови и мускусни.
Наименованието на т.н. фужерни аромати
(парфюми) произлиза от френската дума
fougere - „папрат.“ Оригиналът е създанен от Paul Parquet през 1884г. и е наречен
‚Fougère Royale‘ (кралска папрат). От него
получават името си всички парфюми с производни аромати. В основата му е синтезираното няколко години по-рано от катран
вещество кумарин, което има интензивна
миризма на свежо сено. Тази група парфюми са предназначени предимно за мъже
и продължават да са популярни и до днес.
В Малайзия и Хаваите ароматните
листа на Microsorum scolopendria са се използвали за парфюмиране на дрехите и
овкусяване на кокосовото масло.
Botrychium lanuginosum. Смачкани
пресни листа се използват от младите жени
в Нигерия като маска за лице, особено преди сватбена церемония.

Microsorum grossum - В Полинезия

листата се смачкват и смесват с
Atuna racemose, за
да се използват
като
парфюм.
На Хаваите като
парфюм местното
население използва папратта Phymatosorus scolopendria.
Листа от растението се влагали и
при изготвянето на
традиционните lei
- поли на танцьорите на хула. Смята се, че смачканите листа
имат аромат подобен на този на Alyxia oliviformis, друго ароматно растение от островите използвано за украса. В Малайзия листата били използвани за ароматизиране на
дрехите и кокосовото масло.
Lygodium pamatum - В Нигерия жените го
използват като козметично средство за поддържане на кожата.
В Еквадор смачканите ризоми на Saccoloma inaequale се използват като парфюм
заради аромата им.
По някои тихоокеански острови ароматизират кокосовото масло с масло добивано от Angiopteris evecta.
Засиленият интерес към натуралната козметика в началото на XXIв. кара много
учени да се обърнат към папратите. Отдавна са известни антибактериалните им свойства и високото съдържание на феноли. Това
кара много козметични компании да започнат да влагат екстракти от папрат в различни продукти - почистващи, тонизиращи, овлажняващи и др. Папратите съдържат по-високи нива на феноли от другите растения.
Патентовани продукти съдържащи папрат
се прилагат за защита на кожата от UV-лъчи, както и против бръчки. В част от папратите се съдържат и екдистероиди. В последно
време на някоя от тези съединения (познати
са над 250) се приписва чудодейно влияние
върху метаболизма на човека. Наред с това
се предлага и козметика за лице (скраб,
маски и кремове) със спори от Pteridium aquilinum, Lygodium japonicum и др., които имат
много по-нежно и щадящо кожата действие в сравнение с други подобни продукти.

III.23.4. Папратите - други приложения
Първите подробни и достоверни сведения за приложението на папратите в бита
на хората (нещо като първообраз на съвременната етноботаника) дава Georgius
Everhardus Rumphius (1627-1702) в труда си
„Herbarium Amboinense“, който се отнася
за о-в Амбон (Молукски о-ви), сегашна Индонезия. Написан преди класификацията
на Линей и използващ местни и популярни
названия на растенията, но богато илюстрован и подробен (44стр. за папртатите),
той дава множество сведения за папратите в Югоизточна Азия. Основните сведения в
книгата са многократно потвърдени и повторени от по-съвременни автори. Интересен ритуал, описан от него на остров Бали,
е забучването на листо от Tectaria crenata зад
ухото от мъжете отиващи на война. Според
преданието това ще ги опази от раните, защото неутрализира отровата на дървесните жаби, с която враговете мажели оръжията си. Когато се къпели, местните натривали кожата си със счукани сухи листа от папрати, за да премахнат миризмата на пот.
Интересно приложение намирали
листата на Drynaria sparsisora, които рибарите използвали като поплавъци, които да
държат куките с примамката на подходяща дълбочина докато рибата клъвне. Същите листа окачвали на малките деца като
амулет срещу зли духове.
В Южна Америка индианските племена придавали на множество растения
магически сили. Те не подминали и папратите. Най-много магически папрати индианците виждали сред представителите на
род Anemia. Техните ароматични листа
били използвани за привличане на противоположния пол като често жените натривали с тях бузите си. на други места натъпквали лула със сушени папратови листа и
издухвали дима към лицето на човека, който искали да завладеят. Индианците носели
и части от папрати като талисман. На о-в
Нова Гвинея магически сили били приписвани на Blechnum orientale, Hemionitis arifolia
и Drynaria.
В някои части на о-в Нова Гвинея използвали стрити папратови листа за пушене.
Младите листа на Phymatosorus scolopendria
пък били разстилани върху леглата като репелент срещу насекоми.

Множество папрати са се използвали
като материал за пълнеж и опаковка. Златистите и кафеникави влакна в основата
на листата на дървовидните папрати от род
Cybotium на Хаваите се наричат „pulu“. В
средата на XIXв. се развива печеливш бизнес с износа на влакна от хавайската дървовидна папрат hapu‘u pulu (Cibotium glaucum) за Калифорния. За по-лесно отсичали
стъблата на папратите и събирали материала на земята. Пикът на добива е през
60-те години, когато ежегодно се изнасят
над 300 тона суровина. За щастие на вида
се оказва, че влакната не притежават необходимата гъвкавост и след няколко години
употреба пълнежът във възглавниците и матраците се натрошавал. Затова след 1880г.
pulu били заместени от по-подходящи материали. Все още в Малайзия използват по
този начин Alsophila lurida, а на Азорските
о-ви - Dicksonia culcita.
В Индия, изсушен плаунът Lycopodiella
cernua служи за пълнеж на възглавници.
Selaginella lepidophylla от Тексас притежава способността да се връща към живот
след много години без вода. Тонове от това
растение са били събирани и продавани
като куриоз. То също се използвало и като
хигрометър поради чувствителността си
към влагата.
Пепелта от Adiantum pedatum var. aleuticum се втривала в косите на индианците от
щата Вашингтон, за да им придаде блестящ черен цвят.
В индийския щат Утар Прадеш децата и бедните жени използвали дръжките
на Cheilanthes farinosa и Adiantum lunulatum
вместо пиърсинг на носа и ушите. За същата цел в Кашмир слушели дръжките на
Adiantum venustum.
На тихоокеанското крайбрежие на
Северна Америка индианците пък сушали плодове по следния начин: върху скара от кедрови клони, нахвърляли листа от
Adiantum и върху тях насипвали плодовете.
В планинските райони на северна Испания в миналото използвали листата на
различни видове едри папрати, за да увиват сиренето при транспортиране и съхранение - Dryopteris filix-mas, Pteridium aquilinum и др.
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III.23.3. Папратите - масла и аромати
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ограда от трупи ponga
(Cyathea dealbata)
Chatham Islands, около 1890г.
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В Нова Зеландия дървовидните папрати са давали подходящ негниещ материал за огради, колове върху които стъпват колибите, мостове и подпорни стени в местата където не е
налична друга устойчива дървесина. На други места по-света местното население също използва дървовидните папрати като строителен материал. В планината Usambara, Танзания
стволовете на Cyathea са предпочитани за стълбове, върху които стъпват колибите, защото
папратта е устойчива не само на гниене, но и на термитите.
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Cyathea spinulosa, Dicranopteris liniaris,
Pteridium aquilinum, Pteris vittata, Thelypteris
erubescens и Woodwardia unigemmata. Във Виет-

нам и тихоокеанските острови често вместо
палмови листа или слама като материал за
покриви се използвали снопове от сушените
листа на Acrostichum aureum. Едрите, твърди и
подобни на пергамент листа гният по-бавно
от сламата, а освен това бързо изгарят без
да оставят много пепел и така не спомагат
за разпространение на огъня при пожар.
Дънерът на Cyathea arborea, често
срещана дървовидна папрат в Мексико и Антилските о-ви, в изсушен вид служел като дърва за огрев. Торфестата
дървесина тлее бавно и по тази причина
местните жители я използвали за пренасяне
на огън на големи разстояния. Канадските
индианци си правели „трайно огниво“ от
тънките коренчета на Dryopteris austriaca слагали снопче коренчета в мидена черупка заедно с няколко въгленчета и като затворели мидата корените тлеели 2-3 дни (Boas,
1910; Boas, 1935) По подобен начин коренчета от орлова папрат се използвали като „бавен кибрит“(Boas, 1909).
Папратите са богати на микроелементи. Наред с това те могат да абсорбират
тежки метали от почвата, това е доказано
например за Blechnum orientale, Pteris cretica
и Pityrogramma calomelanos. Тази им способност може да бъде използвана за почистване на увредени терени. Pteris vittata акумулира арсен в листата си (Ma et al. 2001). Тя
изглежда особено перспективна, защото е
доста бързо растяща и дава голямо количество листна маса. Този метод дори е патентован в САЩ (Ma et al., 2006). Чрез събиране на листната маса и депонирането ѝ
на подходящо място концентрацията на замърсяването може значително да бъде намалено (Gumaelius, 2004; Rathinasabapathi
et al., 2006). Наред с това обаче трябва да
се вземат мерки за ограничаване на неконтролируемото разпространение на растението, защото на места то се е превърнало
в инвазивен вид (Хаваите, САЩ, Карибите).
Определят го като „градски“ плевел, защото
бетона, настилките и зидовете създават отлична среда на този калцифил, който обича
слънцето. Полският хвощ (Equisetum arvense)
има особен афинитет към златото. Това е
едно от растенията, които натрупват най-го-

леми количества злато, когато има високо
съдържание в почвата и наличие на високи
подпочвени води. Но все пак количеството
не е такова, че да може чрез събиране на
хвощовете да се добива метал. Просто растението може да служи като индикатор.
В по-нови времена, спорите на някои плауни (които представляват много фин
хидрофобен прах) на места се използвали
за посипка на латексови изделия, като ръкавици, кондоми и др.
Понякога Gleichenia linearis е засаждана за защита от ерозия, а в градините с отрязани листа забити в почвата защитавали
младите зеленчуци от силното слънце. В Габон кухите стъбла се използвали от местните хора като сламки за пиене на палмово
вино, а от децата като цеви при игра.
В Малайзия използвали дръжките на
листата на Dicranopteris linearis по интересен
начин. При старите листа дръжките са изключително твърди и здрави. Те могат да бъдат заострени и ги използват като писалки за
калиграфия, а понякога дори като ножове.
Епифитните папрати, по подобие
на мъховете и лишеите, също предпочитат
северните страни на дървестните стволове
заради по-малкото излагане на директна
слънчева светлина и така могат да се използват като ориентир за посоките при облачно време или липса на видимост.
Пак при североаериканските племена листата на Polystichum munitum служат за
застилане на кошници, трапове за готвене,
кутии за храна. Груби рогозки от тях служели
за покриване на подовете на летните колиби. Когато девойките достигали зрялост под
леглата слагали листа от папрат и клонки
от цуга като се вярвало, че това ще им донесе много деца (Boas, 1966). Интересно е
заклинанието за призоваване на северозападния вятър, в което тази папрат участвала.
Този вятър бил важен, за да могат канутата
на прекосяват по-лесно проливите. Изкопавали се четири растения, които се поставяли привързани към пръчка от южната страна
на огъня. Всяко се ограждало с боядисани
в червена охра черупки от морски мекотели. Тогава се казвала молитва към бога на
вятъра и веднага след като предметите се
загреели се появявал вятър. Според индинците в древни времена растението (Polystichum munitum) било брадат мъж с изрисувани с червено бузи и обеци от черупки, който
можел да контролира времето. (Boas, 1921)

На о-в Суматра хората понякога заменят хартията за завиване на цигари с
листата на Loxogramme scolopendrina.

На о-в Бали (Индонезия) по брега
на езерото Бератан (Lake Berata), само на
метри от тълпите туристи, местните ловят
дребнитe шаранови рибки Osteochilus hasseltii. Интересното е, че за стръв на тези дълги около 20см рибки използват навити на
топче листенца от местната папрат Diplazium esculentum, която расте в изобилие около
езерото.
В Ямайка от край време се произвеждали сувенири от папрати. Сред тях
най-популярни са ветрилата, покривките
за маса и салфетките за сервиране. Първото споменаване на тези салфетки датира от 1868г. На местното наречие ги наричат ‘doyleys’ вероятно по името на първия
английски губернатор на Ямайка генерал
Edward D´Oyley. Почти винаги те са изработени върху основа от lace-bark tree /Largetta
lintearia/, подсилена по края с материал
добит от Ямайската зелева палма /Areca oleracea/ или от тъмно оцветено хлебно дърво
/Attocarpus incisa/. Първоначално ги изработват английски дами, които ги изпращат на
международни изложби с цел събиране на
средства за църквата в Кингстън и сиропиталището към нея. През 1879г те учредяват
„Женско дружество“, което цели да научи
местните жени да изработват сувенири,
които да се продават на местния пазар и
така да се облекчи бедността. Сувенирите
варират като качество. До наши дни са се
запазили предимно салфетки. Те се продавали залепени върху декоративна хартия
или в папки за картички по 6 или 12 броя в
комплект придружени от кратка бележка
за използваните видове растения. Производството им продължава до 30-те години
на XXв.

20 January 2021/ 18:41:18

В Индия редица видове папрати с едри
листа сочени като материал за покриви:
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Ветрило с декорация от сушени папрати, Ямайка
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В Папуа Нова Гвинея листата на папратите от род Nephrolepis се поставят между костите при погребални церемонии.
Атрактивните, деликатни листа на Odontosoria chinensis се използват на Хаваите за
декорация на хула олтарите и за гирлянди и
венци. С Phymatosorus scolopendria украсявали hula олтарите и танцьорите, а понякога я
включвали при изработката на цветните венци.
Pronephrium lakhimpurenses – в Индия,
щат Асам (Assam) растението се поднася
като дар на боговете за бързо оздравяване.
На о-в Phonpei, Микронезия младите
танцьори използват Microsorum grossum за изработване на mwaramwar (украса за глава
във формата на корона), която носят като
защита срещу духове и магии.
В Нигерия Slaginella serpens се отглежда
близо до къщите, защото се смята, че присъствието му прогонва зли духове.
Pteris vittata – Нигерия. Местните я садят в
края на селата и смятат, че папратта държи
враговете далеч.
В Нигерия Hyperzia selago се окачва на
входната врата, за да гони зли духове.
На остров Яп (Yap) в Микронезия завръзвали снопче листа Phymatosorus scolopendria
на носа на канутата когато излизали в морето за късмет при риболова.
В Нигерия екстракт от Marsilea quadrifolia се използва като афродизиак (особено

при бездетни семейства). Затова често се
отглежда в градините с цел защита на семейството.
Dryopteris filix-mas - Нигерия. Настойка от
листата служи като афродизиак.
В Нигерия се смята, че тоник от Osmunda regalis помага за прогонване на зли духове и за
лечение на лудост причинена от пълнолуние.
Oleandra wallichii – в Индия, щат Асам
(Assam) листата на папратта имат репутация на средство за подмладяване на възрастни хора.
На о-в Ифалук (Ifalik, Ifaluk) в Микронезия листата се използват за прикриване на
интимните части на младите момичета.
Маорите на северния остров в Нова Зеландия в миналото използвали изключително
твърдите и здрави тъмни части от стъблата
на сребристата папрат (Cyathea dealbata)
като върхове на традиционните дълги копия за лов на птици. Материалът се нарича
Katote и се използва по-скоро като изключение и заместител на оригиналните върхове.
За разлика от стандартните, тези върхове не
са били назъбвани.
В Индонезия срязаните пречно стъбла
на Cyathea contaminans (наричана от местните bagedor) се използват за декорация, заради характерната шарка на проводящите
снопчета.
Dicranopteris squamulosa. Сред племето
аурикани в Чили папратта е популярна като
афродизиак.
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Ветрило с декорация от
сушени папрати, о-в Ява,
около 1900г

В Нова Зеландия, Тихоокеанските острови и Югоизточна Азия често на туристите
се предлагат сувенирни вази, свещници и
купички от струговани стъбла на дървовидни папрати. Те се отличават с характерна
текстура и оцветяване, които се дължат на
проводящите снопчета разположени сред
сърцевината на стволовете.
Маорите използвали в миналото папратите при съхранението на реколтата от
сладки картофи. При по-голямо количество
грудки изкопавали овална яма с дълбочина
около 150см, чиито стени леко се стеснявали нагоре. Подът застилали с дебел пласт
Lycopodium. В средата на дупката слизал
човек и редял грудките легнали радиално
на редове по периферията на дупката.
Между картофите и стените също поставяли стъбла от плаун, за да не са в контакт
с почвата. Дупката затваряли с дървен капак. Когато земята била твърда или много
влажна дупката била по-плитка, с отвесни
стени, а отгоре правели ниска дървена постройка с покрив, покрит с папратови листа. Затрупвали я с дебел слой пръст, а отгоре слагали листа на Rhopalostylis sapida, за
да не го отмие дъжда. На две срещуположни стени оставяли дървени врати. Всяко семейство имало собствен склад за сладки
картофи. При малки количества картофи
е достатъчна само плитка дупка, застлана
с орлова папрат. Грудките се струпвали
отгоре, а стърчащите отстрани листа се
завивали върху тях и ги завързвали здраво.

При производството на дървени въглища
покривали първо струпаните дървени трупи
с папратови листа и едва тогава с пръст, за
да не пропада между дървата.
В някои части на Испания използвали суха
орлова папрат - Pteridium aquilinum за подобряване на горенето на въглищата при отопление на къщите.
Понякога подлагали папратови листа
(Pteridium aquilinum) под купите сено, за да го
предпазят от влагата.
На много места подлагат папратови листа
в кошниците (и/или ги покриват) при пренасяне на плодове и зеленчуци - Pteridium aquilinum,
Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina и др.
В Астурия има данни за използване на
листа от Asplenium scolopendrium за увиване
на традиционния царевичен хляб - la borona.
В различни райони на Испания различни
видове папрати (Asplenium trichomanes, Aspleni-

um ceterach, Asplenium onopteris, Blechnum spicant,
Polypodium cambricum) са наричани „sardina„

или „sardineta„, което означава сардина,
дребна рибка. Това идва от честата им употреба в игрите на децата на готвене, където
листата играят ролята на рибки, защото наподобяват рибешки скелет.
В различни части на Испания добавят папрати към домашно приготвените ликьори
ratafia – ликьор на база ракия с накиснати
плодове и билки. В Каталуня понякога използват хвощ или Asplenium septentrionale, а В Каталуня и Майорка златиста папрат - Asplenium
ceterach.
Adiantum calillus-veneris. В Майорка папратта се използва за „състаряване“ на коняк. В
Природния парк Cabo de Gata-Níjar (Almería,
Испания) отвара от надземната част се пие
като тонизираща напитка (заместител на кафето).

В селските райони от листата изработвали
метлички, с които помитали фурните за хляб.
В Ла Коруня на рибните пазари поставяли
прясната риба върху папратови листа, защото така била по-устойчива за транспортиране с лед. Във фурните подлагали папратови
листа под хляба при печене, за да не изгори.

В Аржентина местните племена използват Alsophila setosa като стойка за декоративни цветя, върхове на стрели и индикатор за
бедни почви.
Отново в Аржентина Anemia phyllitidis,
Anemia simplicior и Anemia tomentosa служат
за привличане на противоположния пол.
В Малайзия вярват, че Asplenium nidus е
дом на духовете на жени, починали по време на раждане.

Пак в Аржентина Asplenium scandicinum
освен като декоративно растение служи за
привличане на противоположния пол.
Dicksonia sellowiana е използвана в Аржентина за стойки за декоративни растения и върхове на стрели.
Интересно е популярното вярване, че
листата от Drynaria sparsisora забити на върха на бамбуков кол близо до дървета Areca
докарват проклятие и лудост на крадците.
В Аржентина Dryopteris nobilis се прилага при декоративно растение, за огърлици
и за привличане на противоположния пол.
Lastreopsis effusa – за привличане на
противоположния пол от племето гуарани
в Аржентина.
Lycopodiella cernua – за привличане на
противоположния пол от племето гуарани
в Аржентина.
Lycopodium clavatum – за привличане на
противоположния пол от племето гуарани в
Аржентина.
Lygodium volubile – за привличане на
противоположния пол от племето гуарани
в Аржентина.
В Аржентина Niphidium crassifolium е познато като декоративно растение и като
указател за посоката север (подобно на
мъховете в умерените ширини).
В Аржентина Osmunda regalis се използвало за привличане на противоположния
пол.
В Аржентина Pleopeltis squalida понякога
служи като указател за посоката север (подобно на мъховете в умерените ширини).
В Индия, щат Асам (Assam) Pronephrium
lakhimpurenses се поднася като дар на боговете за бързо оздравяване.
Листата от Nephrolepis се поставяли
между костите на мъртвите роднини при
погребалните церемонии в Нова Гвинея.
В Аржентина племето гуарани използва Pteris deflexa като индикатор за места с
много кърлежи и като съставка на магия, с
която човек да забрави бившата си жена.
В Индия използват спорите на Selaginella
involvens като заместител на червената боя,
с която се бележат омъжените жени (на челото или оформената на път коса). Вярва
се, че растението има и подмладяващо
действие.
В Аржентина Thelypteris recumbens се използва за привличане на противоположния
пол.

В Аржентина Thelypteris riograndensis служи за привличане на противоположния пол.
В Аржентина Thelypteris scabra се използва за привличане на противоположния
пол.
Сред племето лода (Lodha) в Западен
Бенгал, Индия, е разпространено поверието, че парченце ризоми от папратта Lygodium flexuosum увито в бяло парцалче може
да се използва като амулет срещу уроки.
Етническата група Rajbongshi в Северен Бенгал, Индия си служи с друга папрат
- Christella dentata за премахване на магия
от добитъка страдащ от стомашни болки
както и за прогонване на зли духове.
В Бенгал листата на папратта Stenochaena palustris се славят като средство за
лечение на душевно болни и обладани от
духове.
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В селата от района на Мадрид, Испания
в миналото често съхранявали картофите в
дупки в земята, покрити с листа от орлова или
женска папрат и пръст.
В миналото използвали сушената орлова папрат за пърлене на прасетата, като се
смятало, че това придава по-добър вкус на
месото. От района на Мадрид има сведения,
че за същата цел служели и сухи листа на
женска папрат - Athyrium filix-femina.
В Quirós и Lena, райони в провинция Астурия, в миналото опушвали със сушена орлова папрат традиционните дървени обувки
abarca (albarca). По този начин ги защитавали
от влага и дървояди и им придавали характерен червеникав цвят.
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Макар и само чрез наименованието папратите присъстват в домовете на хората и по
друг начин. В Западна Европа с развитието на приложните изкуства при изграждането и декорацията на дворците и заможните домове се налагат няколко типа подредба на паркет.
Един от тях носи името „parquet fougere„. Шарката е близка до много по-разпространените
„рибена кост„ и „унгарска шарка„. Отличава се от първата по зарязаните краища на дъските,
а от вторат по наличието на прави разделителни дъски между диагоналните.

Phantom bouquet
President George Washington and his wife Martha, 1874

арх. К. Лаковски
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„parquet fougere“ - шарка тип „папрат„

Още през 1905г в каталозите на фирмите се появява цвят ‚fern green‘ - папратово
зелено. Прието е така да се нарича цветът:
#4f7942
RGB R:79, G:121, B:66
CMYK C:0.35, M:0, Y:0.45, K:0.53
По скалата на RAL също има цвят с име
‚fern green‘ - RAL 6025, който обаче отговаря
на друг цвят - RGB R:94, G:110, B:59
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През втората половина на XIXв широко
разпространение получава характерна техника за изработване на сувенири, при която
се използват сухи листа от различни растения. Листата са изсушени и обработени,
така че се запазват формата и жилките, при
което се получава дантелена структура. Наричат се „phantom bouquet“ и стават доста
популярни сред градското население. Често в тези сувенири се влагали листа от папрати.

В Япония пък има цвят кръстен на хвощ Tokusa-iro
(Horsetail color). #3d5d42
RGB R:61, G:93, B:66
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На о-в Минданао, Филипините местната общност (Maranao) (особено мюсюлманската част) използва характерна художествена украса (okir) на сградите и вещите от бита, която често съчетава резба и
графично или цветово изображение. В тази
художествена система важна част заемат
пищни флорални мотиви, сред които и такива повлияни от папратите (pako). Това са
pako, изобразяващ връх на папрат - спирала, pako rabong – растяща папрат и pako
lungat – папратово листо.

pako

pako
rabong

През 20-те години на XXв. близо до
гр.Хило на Хаваите за кратко съществува
индустриално производство на нишесте от
дървовидни папрати – Cibotium menziesii и
Cibotium chamisoi. В дънера на една дървовидна папрат може да се съдържа до 30кг
нишесте. На практика сърцевината на стъблото представлява мека богата на скорбяла
структура с диаметър от 7 до 25см, която е
обвита от доста плътен и твърд слой с дебелина 10-15мм и доста по-дебела (7-30см),
но рехава покривка от въздушни корени и
люспи. Първият вид е по-разпространен,
но дори едрите екземпляри имат сравнително тънка сърцевина и дебела обвивка.
Вторият вид се предпочита заради големият
процент на сърцевината и тънката обвивка. За да се добие нишестето стъблото се
отрязва, почиства механично от обвивката, а сърцевината се раздробява и вари.
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pako lungat

При добива на сърцевина, стъблата на растенията се белели на място, превозвали се
с магарета до най-близкия път и от там до
мястото за преработка. Важно е преработката да стане в рамките на 36 часа от отрязването, защото иначе настъпва хидролиза и нишестето преминава в декстрин. Ако
се остави вътрешната кора сърцевината се
запазва по-дълго, но пък се оскъпява транспорта заради увеличеното тегло. Тъй като нишесте се добива само от старите растения,
от един декар Cibotium chamisoi могат да се
получат максимум между 1000-1200кг сърцевина за преработка.
Само две години по-късно производството е прекратено поради високата цена
за транспорт на материала от труднодостъпните горски райони и бавното възпроизводство на вида и възобновяване на изсечените територии.
Нишестето било предназначено за
пералните, заради широко прилаганото по
онова време колосване на дрехи и спално
бельо от памучни тъкани. Предпочитали това
нишесте, заради по-ниската концентрация на разтвора в сравнение с този включващ царевично нишесте. Освен това гелът
включващ папратово нишесте бил много
по-устойчив на промени на температурата
и концентрацията.
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Запазен е и запис от XVIIIв. в Alta,
Finnmark, който ни дава точната дата на събиране на ризоми за фураж. “На 9.09.1776г
някои от жителите на Langfjorden посетиха
Langfjordbotn да съберат Moldfoer (ризоми
от папрат)“. Много трудно може от етнографските записи да се докаже точно кой
вид папрат е бил източник на фураж в конкретен район. Населението на Норвегия нарича папратите с различни думи, повечето
от които са сборни и не разграничават отделните видове. Най-популярна е blom, като
единственото разграничаване е на storblom
(‘големи папрати’) – D. filix-mas, D. expansa, P.
aquilinum, A. filix-femina, M. struthiopteris и на
whereas småblom (‘малки папрати’) – P. connectilis, G. dryopteris и др. Същото се отнася и
за думите означаващи ризомите им - найчесто използваната дума е moldfôr – почвен
фураж. Все пак по описанията и най-вече
по сведенията на някои информатори на
етнографите, които имали любителски познания по ботаника, може да се каже с голяма сигурност, че най-често събираните
за фураж ризоми са на Dryopteris filix-mas,

Pteridium aquilinum, Matteuccia struthiopteris,
Dryopteris expansa, Athyrium filix-femina, т.е. по-

едрите видове, които често образуват гъсти
популации с много индивиди. Ризомите се
давали на крави, овце и кози (понякога и
на свине) сурови или сварени и смесени с
други фуражи (рибни отпадъци, клонки, водорасли и др.).
Листата на Dryopteris wallichiana, Nephrolepis biserrata и Ophioglossum grande се използват като фураж за овце и кози в Нигерия.
В Испания, провинция Леон мъжката
папрат - Dryopteris filix-mas се е събирала за
постеля в оборите и като фураж за говеда и
свине.
На Канарските острови Ла Гомера и Ел
Йеро папратта Dryopteris oligodonta се използва за увиване на риба, за постелка в
оборите. От листата жените правели пръстени, които поставяли на главите си като подложка при пренасяне на товари.
В Нигерия младите листа на Ophioglossum
grande служат компостирани за наторяване
на градините. По подобен начин сухите и
гниещи растения Slaginella serpens служат за
тор в градините.

В Саламанка, Испания Osmunda regalis се е използвала подобно на орловата
папрат за постеля на добитъка в оборите.
На пролет тази послеля се разхвърляла в
нивите и градините като компост. По подобен начин в Ла Коруня използвали женската папрат - Athyrium filix-femina.
Папратта Ceratopteris thalictroides има
изключително кратък жизнен цикъл - около
30 дни от спора до спора. Това я прави подходяща за зелено торене на оризищата в
Югоизточна Азия.
Интерестна полза имат индианците
гуарани в Южна Америка от Alsophylla setosa (вид дървовидна папрат). Нейното присъствие е индикатор за червена глинеста
почва (бедна на алуминий, силно киселинна и слабо плодородна). Така индианците избягват да опожаряват и разчистват
джунглата на места, които биха се оказали неподходящи за земеделие. Пак в Южна
Америка по склоновете на Андите, използват листата на Dennstaedtia glauca за наторяване на картофените ниви. По подобен
начин в някои райони на Британските о-ви
използват орловата папрат.
В Малайзия масово садят Nephrolepis
biserrata като почвопокривно растение в
плантациите от Hevea brasiliensis за естествена гума. Папратта предпазва почвата от
ерозия.
Коренищата на царската папрат
Osmunda regalis се използват като класически субстрат за отглеждане на орхидеи.

Влакната от стъблата на дървовидните папрати също се използват като субстрат за отглеждане на растения. Ценят се
заради дълготрайността си и способността да задържат вода. В същото време те
почти не съдържат хранителни вещества и
е необходимо допълнително подхранване.
Най-ценени са влакната от Dicksonia за изграждане на вивариуми, терариуми и палудариуми.
В Индонезия части от стъблата на широкоразпространената Alsophila latebrosa
= Cyathea latebrosa се използват като подложка за епифитни декоративни растения.
Често парчета от стъблата на дървовидните папрати се използват като саксии
за орхидеи. Това почти винаги са добити от
дивата природа дървовидни папрати и търговията е изключителна заплаха за оцеляването им. Най-често източник на материал
са горите на Латинска Америка - Гватемала, Хондурас, Коста Рика.
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Част от нишестето се използвало и за
храна. Оказва се, че добавено в малко количество към традиционното хавайско ястие ‘poi’, папратовото нишесте подобрява
вкуса и забавя ферментацията. Иначе стандартното ястие представлява леко ферментирала каша от нишесте от таро. В чист вид
нишестето от дървовидна папрат се използва рядко, защото е по-лепкаво и скъпо от царевичното.
В Норвегия от незапомнени времена
местните използват ризомите на папратите
като фураж за добитъка. Събират се рано
напролет или в късната есен, за да компенсират повтарящия се недостиг на фураж
през зимата и пролетта. Това важи с особена сила за крайбрежните райони на северна Норвегия, където това не е инцидентно
явление, а ежегодна практика. Сведенията
за това са многобройни. Локално традицията се запазва до 40-те, дори 50-те години на
XXв, не само сред норвежците, но и сред
етническите малцинства като финландци и
саами. Има отделни свидетелства за събиране на ризоми за фураж и в съседна Швеция. Най-старите сведения за събирането
на папратови ризоми за фураж датират от
1293г. В том 4 на Diplomatarium norvegicum
е включен документ, който определя собствеността и правото да се събират папратови ризоми за фураж в Hardanger area,
Hordaland. По-късно епископ Johan Ernst
Gunnerus, който е ботаник и автор на първата флора на Норвегия, определя мъжката
папрат като най-добрия източник на ризоми за фураж сред папратите. Той получава през 1763г няколко образеца от ризоми и
това остават единствените документирани
и определени пряко, а не по свидетелски
показания, папратови видове, служещи за
фураж. По този повод в едно писмо до Карл
Линей от 19 май 1764г Gunnerus споделя плановете си да публикува в първи том на своя
труд „Flora norvegica“ фигури на Dryopteris
filix-mas и Matteuccia struthiopteris, за да не се
бъркат от хората с Athyrium filix-femina и други сходни, но опасни видове. Тогава се ширело вярването, че прекомерната употреба
на женска папрат за храна на домашните
животни може да им причини временна или
постоянна слепота. Има и други сведения,
че в северна Норвегия разделяли папратите
на trollmoldfôr и moldfôr – безполезни ризоми и фуражни ризоми.
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В островната държава Вануату стволовете на
дървовидните папрати намират приложение при
изработката на традиционни човешки фигури в
естествен размер. Те се изработват при всяка промяна на статута на мъжете в йерархията на обществото. Статуите изобразяват стилизирани мъжки фигури и се оцветяват с естествени пигменти.
След извършване на определени ритуали статуята
се оставя в дхунглата докато се разруши от природните сили.
Подобна резбована скулптура се поставя на
билото на покрива на церемониалните сгради. Тя
също представлява мъжка фигура и изобразява
предците. Следва да е обърната с лицето надолу,
за да „вижда“ мъжете, които влизат вътре в сградата. Предците се явяват пазители на традициите и
следят дали техните потомци спазват табутата. Вярва се, че ако някой се осмели да влезе след като е
нарушил някое табу, предците ще му изпратят болест като наказание.
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фигури от стволове на дървовиди папрати, Ambrym island, Olal, Vanuatu

арх. К. Лаковски

церемониална къща - nakamal
Malampa Province, Malekula Island, Vanuatu

Папратите в бита

Чаши за вино
папратово стъкло - Verre De Fougère
Франция, XVIIIв.
Друго приложение намирали напълно развитите папратови растения, които били изгаряни, за да се получи алкална пепел. Тя била средство за избелване. По същата технология от
пепелта се добивали натриеви и калиеви съединения (оксиди), първите използвани в производството на сапун, а вторите – на стъкло. Това стъкло заменило произвежданото в Римската империя и било важен клон в икономиката на Шотландия през XIX век.. За разлика от
Рим, където използвали минерали съдържащи натрий, средновековните занаятчии били
принудени да използват дървесна пепел, която е богата на калий. Още по-подходяща
се оказала пепелта от папратови листа. Поради множеството примеси, произведното по
тази технология стъкло (наричано горско стъкло, ‘forest glass’ англ., ‘waldglas‘, нем., ’verre
de fougère’, фр.) било с по-ниско качество и естествено оцветено в зелено или кафявo.
Във Франция също има много примери за такова производство. Запазен е и отчет от 1302г
уреждащ заплащането на работници режещи папрат за производството на стъкло. Чак
през XVIв. венецианските майстори пренасят на север от Алпите тайната на пречистване
на суровините и добавката от MnO2, благодарение на които стъклото се обезцветява. Това
приложение на папратите продължило до XVIII век, а след това било изоставено поради
изобретяването на по-ефективни методи за промишлен добив на сода. Първо през 1791г
френският химик Никола Леблан патентова метод за добив на сода от морска сол, варовик, сярна киселина и дървени въглища. Той веднага изместил примитивния добив на
сода от растителна пепел, но отпадъчните продукти HCl и CaS били сериозен замърсител.
Чак през 1861г Ernest Solvay открива нов метод за производство на сода чрез амоняк, сол и
варовик, при който амонякът на практика се рециклирал и не се отделяли замърсяващи
атмосферата газове. Това окончателно сложило край на традиционния от стотици години
добив на сода от растителна пепел.

арх. К. Лаковски
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Чашa за вино
Франкска империя
VI-VIIв.
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чаша
waldglas
Германия
XVIв.

чаша
Römer Waldglas,
Германия
Нидерландия
XVIIв.
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При проучване на зъбните плаки при скелети от некропола Can Reiner, о-в Майорка,
Испания се откриват останки от различни
растения присъствали в диетата на местното население. Наред със зърната скорбяла от различни зърнени култури и спорите
от гъби е установен спорангиум на папрат.
Това откритие е направено по зъбната плака на млад мъж погребан IX-Xв. Сравнителният ана-лиз на размерите и формата на
клетките от находката с тези на съвременни
папрати от острова и континентална Испания показва, че папратта е Asplenium trichomanes. Няма сведения това растение да се
е използвало за храна на острова. Затова
на база множеството исторически извори
за медицинската употреба на A. trichomanes,

гърдите си. Те отдавали това на сърдечните болки, които животното се опитвало да
облекчи. Стерилните листа на папратта
много приличат на следите от копитата на
тапира и индианците им дали такова име
‚mborevi po‘ - стъпка на тапир. И съответно
по аналогия приели, че растението е полезно за лечение на сърцето.

арх. К. Лаковски

Както при семенните растения така и
при папратовите, част от видовете са източник на съставки за лекарствени препарати
произвеждани от фармацефтичните компании, но много повече са видовете, които
намират приложение в народната медицина. Начинът, по който въздействат на хората
често е обвит в мъгла и не е ясно кое действие е по-силно физическото или психологическото. Записите за това са многобройни,
и въпреки че доста от тях са ненадеждни,
защото са резултат от объркване, суеверия,
или шарлатанство, също така е вярно че в
папратите се съдържат и много активни вещества, които могат да повлияят на човешкия организъм. Поради липсата на задълбочени проучвания в тази посока (в миналото),
реалното действие на папратите, предписвани като лечебно средство, понякога се е
отличавало от това, което им е било приписвано. Основните групи заболявания, за които се добиват цярове от папратови растения
са следните:
•• рани, язви и циреи;
•• настинки, кашлица, треска, главоболие;
•• менструални болки, контрацепция и
родилни болки.;
•• диария, дизентерия, стомашни болки;
•• чревни паразити
•• други (зъбобол,косопад, вътрешни болести, сърдечни проблеми и т.н.);

авторите на изследването приемат хипотезата, че остатъците от папратта са попаднали по зъбите при приемането на отвара с
лечебна цел.
Приложението на папрати за лечебни
цели се споменава многократно още от
дълбока древност. Сред първите писмени
сведения са тези в съчиненията на Диоскорид. Там намираме сведения за Asplenium
sp., Dryopteris filix-mas и Adiantum capillus-veneris. После в ботаническите трудове на Теофраст се говори отново за мъжката папрат и целебните свойства при чревни паразити. Гален, Плиний Стари, Авицена, Абу
Бакр Мухаммад ибн Зекария ал-Рази, средновековните арабски лекари от Иберийския
полуостров - Ibn Wãfid, Ab l-Jayr, Ibn al-Baytar
и след това редица европейски средновековни учени включват папратите в списъците
си с лечебни растения.
Други видове, които често присъстват в
съчиненията им са Asplenium scolopendrium и
Polypodium vulgare. По това време на много от
растенията се приписват лечебни свойства
само на база визуална прилика (форма,
цвят, текстура и др.) с определени органи и
части от тялото. Тази практика просъществувала доста дълго и достига чак до Средновековието. 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“. В тази връзка на
растения с тесни и дълги листа, групирани в
туфи (Asplenium trichomanes, Adiantum capillusveneris), се приписват свойства да лекуват
косопад, на такива със сърцевидни листа
или плодове - да лекуват сърдечни проблеми, на растения с бъбрековидни листа - да
лекуват бъбреците, на растения с листа с
ясно видими петънца или точки (соруси) - да
лекуват шарка или камъни в бъбреците и
пикочния мехур, такива с нагънати плодове
и корени (орех) - да подпомагат мисловната дейност и т.н.. Подобна е историята, която
се крие зад вярването на племето Гуарани
в Аржентина, че Doryopteris nobilis лекува
сърдечни проблеми. Местните индианци
забелязали, че тапирите понякога сядат на
задницата си и прибират предни крака на

Adiantum capillus-veneris
Doryopteris nobilis

Странна е историята около името на златистата папрат - Asplenium ceterach. На Британските острови е разпространено народното название miltwaste (milt, далак + waste,
боклук). То звучи като нескопосан превод
на гръцкото ἄσπληνος (asplinos)- без далак.

Още Диоскорид пише за използването на папратите в народната медицина,
макар и спорно за кои точно видове става въпрос. Според някои от преводите на
съчиненията му един от тези видове е Asplenium ceterach. Както той пише, сварена
в оцет и приемана в продължение на 40
дни, папратта води да смаляване на далака. Същия ефект има стрита, накисната във вино и прилагана външно. Римският
архитект Витрувий в най-известния си труд
„За Архитектурата„ пише: книга I, глава
4.10: „Има пасища от двете страни на тази
река (Pothereus): обаче добитъкът пасъл на
брега откъм Кносос, когато бъде заклан се
оказва с идеален далак; докато този, пасъл
в околностите на град Гортис, се оказва без
далак. Учените, в опитите да обяснят необичайното явление, откриват вид билка, която
яде добитъка и която има свойството да смалява далака. В последствие започва употребата на растението, наричано от критяните ἄσπληνος, като лек за увеличен далак.“
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III.24. Папратите в народната медицина

„The Finger-feme, which being given to swine,
It makes their Milt to melt away in fine.“
„Папратта дадена на прасеата,
кара далаците им да се свият както трябва.„
В Letter on Intestinal Worms известният
византийски лекар Александър от Тралес
(Tralles, Мала Азия) - 525-605г разделя различните типове чревни паразити и дава методи
за лечение. За тения едно от препоръчаните
средства е счукан корен от женска папрат,
смесен с мед.
Marcellus Empiricus, известен още като
Марсел от Бордо, е галски лекар от IVVв. В единствения си запазен труд „De
medicamentis“ описва множество лекарствени средства, но и народни лекове и магии. Едно от лечебните растения, за които се
говори в тази книга е „ratis“ (гал. папрат).
През 1904г е пуснато за продажба лекарството Filmaron за лечение на тения. В основата му са проучванията на Carl Friedrich
Kraft (Franz Kraft). Той е швейцарски лекар,
който посвещава живота си на изследвания,
които в края на XIXв. са съсредоточени върху мъжката папрат. Интересно е не само,
че това са едни от първите научни изследвания специално насочени към изолиране на
лечебните съставки на отдавна използвани
билки, но и това че Kraft работи съвсем сам
в лаборатория обзаведена в неговия дом в
гр. Бруг (Brugg). Корените на мъжката папрат
още от античността са известно средство
против чревни паразити. Проблемът обаче бил в непостоянния състав на извлеците,
в резултат на което понякога лечението не
давало резултат, а в други се получава предозиране и странични ефекти. Във Filmaron
вече се разчита на точно дозираната активна субстанция – филиксова киселина (10%
разтвор в рициново масло), това гарантира
успешно лечение. Първоначално се смятало, че сполучливия препарат е резултат на
случайно съединение, но по-късно се установява, че всъщност Filmaron е цял комплекс
от съединения, които поотделно или заедно
наистина имат антихелмитично действие.

Една от папратите,
които найотдавна се
използват
като лечебно
средство е
Dryopteris filixmas /мъжката
папрат/.

Pratibha Kumari (2011) отбелязва, че в
Индия за медицински цели се изплолзват 66
вида. В южна Индия бедното селско население до голяма степен все още зависи от
народната медицина и дивите растения поради високата цена на официалното здравеопазване. Ganesan Sathiyaraj et al. (2015)
проучва 50 вида папратовидни растения използвани от местните. Най-често се прилага
отвара от листата или ризомите. При някой
видове от сем.Adiantaceae за лечение служат стрити на прах стъбла и ризоми или сок
от изстисканите растения смесен със мед
или нишесте. При лечение на рани, кожни
заболявания и за понижаване на температура понякога външно се ползвала паста от
счукани листа или цели растения.
На о-в Бали, Индонезия, селското
население и до момента продължава да
предпочита предаваните с поколения традиционни билкови препарати пред модерните лекарства. Традиционно лекарствено
средство са билковите напитки – чайове и
сокове, наричани с обобщеното име loloh.
При проучвания са установени повече от 50
растения, които влизат в състава на loloh.
Сред тях са и някои папрати.
При североамериканските индианци папратовите растения намират многобройни приложения като лекарства и тонизиращи отвари.

В Аржентина индианското племе гуарани широко използва папратите в ежедневието си. Познати са около 50 вида, които
намират различни приложения. Интересно
е, че индианците наричат всички същински
папрати с обобщеното наименование –
амамбаи (amambai). В това те не вклюват
дървовидните папрати и тези с ненаделена
петура (чачи - chachi). За да ги отличат те
добавят определение към думата amambai
– най-често това е прилагателно, което описва някаква морфологична особеност
на вида. Така те различават разклонена
папрат – amambai taka (Dryopteris nobilis),
твърда папрат – amambai rata (Pteridium
arachnoideum), суха папрат – amambai piru
(Pecluma sicca), черна папрат – amambai il
(Adiantopsis radiata). Други видове наименоват по аналогия с животни според мястото,
което обитават или външния вид – кайманова билка (jakare ka‘a) - Thelypteris riograndensis, която вирее по бреговете на водоемите,
също като кайманите или тапирова лапа
(mborevi po) - Dryopteris nobilis, чиито стерилни листа имат форма наподобяваща стъпка на тапир. Интересно е местното име на
Pleopeltis pleopeltifolia, наричана memby jа
(която носи деца), дължащо се на приложението на растението като лек за безплодие
при жените. Друга папрат с характерно
название е Vittaria lineata - avukuja guachu
(великият притежател на дълга коса), получила го заради характерните гъсти туфи от
силно издължени листа висящи от клоните
на дърветата. Гуараните наричат дребните
елени от вида Mazama nana “ amambai
guy’I ”, което означава „този, който е под
папратта“. Името идва от това, че елените
често търсят укритие сред гъстите листа на
папратите (напр. Pteris deflexa).
Обикновено папратите, които служат за лекарство се използват в пресен
вид, изключение се прави само за видове,
които растат в отдалечени райони, но дори
и тогава се съхраняват само за кратко. За
лечение почти винаги се прилага воден извлек от смачкани части на растението, накиснати във вода със стайна температура.
Папратите, които се използват за
магия обикновено са ароматни растения. Най-често индианците слагали листата или други части от растението в кесии,

които носели при важни събития, за да им
донесат късмет и успех. Едно от приложенията е при ухажване на жените. Понякога в такива случай натривали бузите си с
листата на съответната магическа папрат.
Друг вариант е да се натъпче лулата със съответната папрат и да се издуха дим в посока на човека, който трябва да бъде омагьосан.
Maria Nwosu (2002) изброява 36 вида лечебни папрати сред племената в Нигерия.
Те се прилагат за лечение не само на хора,
но и на домашни животни.
Интересни са сведенията на Holdsworth,
D.K. (et al.) 1980 за приложението на лечебните растения в Нова Гвинея. Според вярванията жените биха добили траен стерилитет, ако в продължение на три дни дъвчат
млади листа от Blechnum orientale , после
пропуснат четвъртия ден и повторят още три
дни. В Южна Америка на папратите се приписва точно обратното действие - в провинция Мисионес, Аржентина, на жените, които искат да родят много деца, се дават папратови листа от род Pecluma или Pleopeltis.
Въпреки приписваните множество съмнителни и недоказани лечебни свойства,
е факт, че в различна степен повечето папрати показват антибактериално и антиоксидантно действие. Това важи както за водните, така и за алкохолните извлеци. В последните години се провеждат все повече
изследвания в тази насока. При някои от видовете при лабораторни тестове се наблюдава и противотуморно действие. Последните проучвания допринасят много за опознаването на химичните съединения в тези
растения и дават все повече опции за приложението им в официалната медицина.
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Като доказателство за вярата в лечебните свойства на растението, наричано още
finger-fern, е английското стихче:

арх. К. Лаковски
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catomos, Polypodium decumanum, Polypodium
calaguala, наричани често с обобщеното

име ‚calaguala‘ или бразилския му вариант
‚kalawalla‘. Понятието ‚calaguala‘ получава
разпространение в началото на XIXв. С думата се обозначават местните перуански
видове Polypodium, за да се отличат от видовете Polypodium от Стария свят. Не е съвсем
ясно кой вид са използвали коренните жители, както не е съвсем ясно какво има в широко рекламирания модерен продукт. На
практика всички изброени са синоними на
Phlebodium decumanum, a Polypodium calaguala
е таксон, който не е научно приет. Възможно е зад тази билка да се крият и близкородствените Phlebodium aureum, Phlebodium

pseudoaureum. Въпреки сериозните съмнения

и недоказаното действие на препаратите,
медицинските списания са пълни със статии обясняващи чудодейните възможности
на папратите от Амазонската джунгла. Едно
от местата, където се произвежда чудодейния продукт е Хондурас. Папратта се култивира подобно на тези, които се използват
за букети - под полиетиленови платнища.
Добитите листа се сушат при температура
50°С и се стриват се на прах. Накисват се
в топла вода и полученият екстракт се пречиства с активен въглен. После продуктът се
сгъстява при температура 40°С във вакум.
Готовите разфасовки се продават в Западна Европа и САЩ.

III.24.1. Лечебни свойства на
			
“българските“ папрати
Всичко описано по-долу следва да
се приема преди всичко като етнографска
информация и не бива в никактв случай да
се използва за самолечение без мнението
на специалист.
•• Adiantum capillus-veneris. В Непал
каша от смачкани листа на A. capillus-veneris се използва поставена на челото срещу
главоболие, а на кръста – за болки в гърба.
В Pachmarhi централна Индия листата смесени с мед са средство срещу настинка.
В Madhya Pradesh, Индия, 2-3 чаени лъжици
отвара от свежи листа се използват за регулиране на месечния цикъл и за улесняване на раждането. Цялото растение служи
като афродизиак. Кумаон (Kumaun), Индия
в подножието на Хималаите, свежи или сушени листа се използват като отхрачващо
средство, успокояват дразненето и кашлицата, диуретик, тонизиращо, при астма,
против пърхут, при треска, при кожни заболявания, проказа, ухапване на скорпион,
както и предизвикващо аборт. В други части на Индия се използва като контрацептив,
средство предизвикващо повръщане, при
диабет, като лаксатив (слабително). В аюрведичната медицина се препоръчва при
настинки, бронхити, кожни заболявания,
тумори в черния дроб и далака. В Мексико се използва като диуретик, засилващо
апетита средство и средство за предизвикване на аборт. В Перуанска Амазония настойка или сироп се използва като диуретик, експекторант (отхрачващо средство)
и облекчаващо кашлицата средство, като
предизвикващо изпотяване и средство за
предизвикване на аборт, за лечение на
уринарния тракт, ревматизъм, киселини,
камъни в жлъчката, косопад. В Перуанските
Анди местните лечители използват извлек
от ризомите на папратта за лечение на
косопад, камъни в жлъчката и жълтеница.
В бразилска Амазония отварата от растението се използва при бронхити, настинки
и други респираторни проблеми. Във Филипините отвара от листата се използва
при настинки, кашлица, хъркане. Служи за
възбуждане на апетита и като слаб лаксатив (слабително). Дъвченето на листа пома-

га при ранички в устната кухина. Екстракт
от листата, смесен с мед, се използва като
мехлем за очни заболявания. Отвара от
ризомите се използва при настинка, респираторни заболявания, треска и колики.
Външно папратта се използва при редица
кожни заболявания и възпаления. Препоръчва се и като тонизиращо средство след
раждане, като дозата е две супени лъжици
на всеки 2 часа. Отвара от растението се
прилага и като средство за регулиране на
месечния цикъл. В Иран и Ирак ризомите
сa отхрачващо средство при затруднено
дишане и коклюш (магарешка кашлица).
Използва се и при камъни в бъбреците и
пикочния мехур. В Пакистан папратта се
използва при болни от диабет. В Китай се
използва при бронхити и като лосион при
косопад. В провинция Юннан (Yunnan) папратта е лек за кожни проблеми и цистит.
На о-в Хайнан (Hainan island) растението
се използва като противоотрова при змийско ухапване. В Албания листата на тази
папрат са се използвали в народната медицина във вид на отвара за бронхит, възпалено гърло и като средство за изпотяване. В Нигерия настойка от листата се пие
при безплодие и различни женски болести
(напр. гъбични инфекции). С отвара от ризомите се мие косата против пърхут. Стрити на прах ризоми се смесват с камфор и
се разтварят в палмово олио за премахване на въшки от косата. В Испания използването на Adiantum capillus-veneris в народната
медицина е било доста широко застъпено
в миналото. В природния парк Sierras de
Cazorla, Segura and the Villas (Jaén, Испания) папратта се използва за кръвоспиране като раната се промива с отвара от
надземните части. В Саламанка за същата
цел добавят към отварата мъжка папрат. В
Гранада, Кордоба и Хаен за пречистване
на кръвта и подобряване на кръвообращението препоръчват отвара или настойка от
A. caпpillus-veneris. Същото средство в Кордоба служи като лек за хемороиди и разширени вени. В Менорка и Хаен настойка
от ризомите се пие за сваляне на кръвното
налягане. В Cabo de Gata-Níjar, Almeria, Испания за лечение на афти в устата се прави отвара от надземната част на растението и с нея се жабури устата преди ядене.
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В китайската традиционна медицина се
използват като билки около 300 вида папрати. Една от най-популярните и ценените е
“Gu-Sui-Bu”. Отдавна е позната като лек при
костни фрактури, освен това се използва с
успех и при възпаления, хиперлипидемия и
атеросклероза. Интересното в случая е, че
не е съвсем ясно кое растение се крие зад
“Gu-Sui-Bu”. Както и на много други места,
трудността идва от факта, че различни билки се използват по един и същи начин, а
често зад едно народно название се крият
коренно различни растения. Конкретно за
“Gu-Sui-Bu” или “Shibu” в Тайван се посочват
ризомите на Drynaria fortunei, Pseudodrynaria
coronans, Davallia divaricata, Davallia mariesii,
Davallia solida и Humata griffithiana.
По подобен начин е загадка какво се
крие зад лечебното средство Calaguala.
Това е папратов екстракт използван в традиционната медицина на местното население в Перу за широк диапазон от проблеми – изгаряния, екземи, депигментация на
кожата, псориазис, дерматити, бронхити,
настинки, треска и ухапвания от насекоми. В настоящето препаратите с това име
се рекламират най-често във вид на капсули с действие на имуностимулатор, лекарство срещу слънчеви изгаряния, рак на
кожата, псориазис, меланоми и Алцхаймер. Съществуват различни лекарства под
това име, които се описават като получени
от папрати в дъждовните гори на Бразилия,
Перу и други страни в Южна Америка. В
състава им присъстват различни видове от
семейство Polypodiaceae – Polypodium leu-
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В Аликанте и Гуадалахара с настойка от
листа лекуват треска. В Кордоба отвара от
растението се използва за лечение на екзема. На Тенерифе при проблеми с очите
се препоръчва измиването им с отвара от
папратта.
В Арменската народна медицина
отаврата от папратта се прилага при жълтеница, камъни в пикочния мехур, ишиас и
хронична треска. Сокът се прилаглокално
при ухапване от бясно куче. мехлем от растението е лек при очни заболявания.
В Южна Африка с папратта е лек при
респираторни инфекции.
В Кавказ с отвара от папратта се мие
косата, за да придобие блясък.
В Италия
•• Asplenium adiantum-nigrum. В Индия A.
adiantum-nigrum се използва като отхрачващо
средство, диуретик и лек за запек, конюктивит. Прилага се за увеличаване количеството
на кърмата при родилките. Има сведения,
че с папратта се е лекувала и жълтеница.
В Индия и Южна Африка се използва като
противоглистно средство. В България се използва като диуретик. В Руската народна
медицина отварата от листата на растението се използват като отхрачващо средство.
В Нигерия екстракт от листата смесен с рициново масло се пие за изхвърляне на чревни паразити и особено на тения. Отвара от
листата се пие при проблеми с уринарния
тракт. Използва се и като дезинфекциращо
средство при пробиване на ушите на момичетата и жените. В Кантабрия, Испания A.
adiantum-nigrum се използва при зъбобол и
като диуретик. В Жирона отвара от листата
е служела като средство за предизвикване
на аборт.
••Asplenium ceterach. Листата се използват при заболявания на бъбреците, пикочния мехур, като астрингент, при рак на
гърлото и кожни болести. В България е лек
за кашлица и средсто за повишаване количеството на кърмата. В Испания това е
една от най-разпознаваемите и често използвани папрати в народната медицина.
Смята се, че златистата папрат помага при
жълтеница, задържане на урина и камъни
в пикочния мехур. Отвара от A. ceterach се
използва на много места за пречистване
на кръвта и сваляне на кръвното налягане.

••За целта отварата се пие леко под-

сладена на гладно в продължение на 9 поредни дни. Понякога се смесва със сребриста паронихия (Paronychia argentea). За
лечение на разширени вени се смесва с
лечебен камшик (Agrimonia eupatoria). В района на Валенсия папратта се използва
за спиране на кръвотечението от порезни
рани. Има сведения, че в района на Саламанка отвара от растението се е използвала при диария. В района на Валенсия и
Майорка се е ползвала при възпаления на
черния дроб, а смесена с Marrubium vulgare за лечение на жълтеница. В Навара и
Гупозкоа (Guipúzcoa) се е използвала за
предпазване от натравяне на черния дроб.
В Менорка се използва като болкоуспокояващо, особено при зъбобол. В Каталуня
се използвал като антисептик при възпаления на устната кухина. Често папратта
се посочва като лек за бъбречни заболявния, диуретик и антисептик при проблеми
с уринарния тракт. Приготвя се отвара от
изсушената надземна част на растението
и се пие по една чаша сутрин на гладно
в продължение на три поредни дни. За лечение на камъни в бъбреците може да се
смесва с портокалови цветове, хвощ, свила от царевица и Herniaria cinerea. В Pallars
(Catalonia) и Sierra Mágina, Jaén, Andalusia,
сварена на чай златиста папрат се препоръчва при липса на менструация. В някои градове на La Mancha със същата
цел се добавя и Adiantum capillus-veneris. В
Carcabuey (Córdoba) джин смесен с отвара от златиста папрат се взема за облекчаване на менструални болки. Макар и не
широкоразпространена, употребата на
растението за облекчаване на настинка и
кашлица също е популярна. Използва се
настойка или отвара от листата, понякога
смесена с Micromeria graeca или пълзящо
прозорче - Potentilla reptans. За кашлица се
приготвя сироп от свареното растение и
кафява захар. В някои части на Валенсия
за настинка се пие и отвара от папратови листа смесени с листа на мушмула. В
Каталуня като чай при раздразнено гърло и
настинка се пие златиста папрат смесена
с шипка и липов цвят. В Арагона при мускулна болка се прави масаж с отвара от
златиста папрат.

Както като отвара така и като пудра папратта се използва за дезинфекция на рани,
като за целта засегнатите места се обработват по няколко пъти на ден. В Менорка
за лечение на рани се приготвя мехлем
от папратта смесена със свинска мас. В
Навара с отвара от листата лекуват пъпки
и обриви. В Саламанка с листата директно се налагат измръзнали крайници. В
Carcabuey, Кордоба и Alt Empordà, Каталуня с настойка от листата лекуват главоболие.
••Asplenium onopteris. В Кантабрия, Испания се използва при зъбобол. В Каталан
изплакват устата на бебетата с настойка
от папратта за лечение на млечница. В същия регион настойка от A. onopteris се приема вътрешно при болки в черния дроб и
жълтеница.
••Asplenium ruta-muraria. В Индия се
използва за лечение на рахит. В Ирландия
стенното изтравниче е известно още като
„luibh na seacht ngabh“ - билка на седемте
дара. Това име дължи на поверието, че лекува седем болести. Сварена в мляко била
давана като лек за епилепсия в провинция
Cavan. Друго популярно име на Asplenium
ruta-muraria е tentwort. То идва от разпространеното в Ирландия мнение, че папратта
лекува детски паралич (по онова време използвали за болестта думата taint). A. rutamuraria в Хуеска, Испания се използва за
намаляване на кръвното налягане. В същия
район се поставя като компрес на гърдите
при бронхит. В България, и сред североамериканските индианци корените се славят като астрингент и диуретик. В руската
нородна медицина настойка/отвара от
листата е известна като лек за респираторни инфекции, жълтеница и главоболие.
••Asplenium septentrionale. В Каталуня,
Испания отвара от листата се пие като диуретик, за пречистване на кръвта, като противовъзпалително, за пречистване на бъбреците и при простатит. В Каталуня, заради диуретичните си свойства, често участва наред с хвоща в диети за отслабване. В
Каталан отварата от надземните части се
приема при диабет. Листата са астрингент
и отхрачващо средство. В България отварата се използва при респираторни инфекции и колики.

Лечебни свойства на “българските“ папрати

20 January 2021/ 18:41:18

В Саламанка се използва при стомашни
болки и при камъни в бъбреците. В Луго, Галисия, заедно с коприва и лечебна ружа Althaea officinalis, се взема при киселини в
стомаха, но и при менопауза. На Канарските острови при заболявания на черния дроб
и жълтеница в продължение на няколко седмици се взема сироп приготвен от отвара
от папратта, вино и мед. Същият сироп
се пие и за лечение на настинка и астма.
В Майорка отварата от папратта също се
приема при жълтеница. В много испански
райони е популярна употребата на растението под формата на отвара или настойка
за регулиране на месечния цикъл при жените. В Мурсия се смесва с ечемик и риган за
облекчаване на вагинални болки. В Хуеска
отвара или настойка от листата смесени
със свила от царевица и корени от тръстика
(Arundo donax) се пие като диуретик. В цяла
Испания концентрираната отвара от листата е позната като средство за предизвикване на аборт. В много райони се използва за лечение на настинки, пневмония и
кашлица. Освен като настойка и отвара се
пие и като чай смесена с мента, мащерка, риган, розмарин и борови връхчета. Някъде препоръчват пиенето на няколко чаши
на ден (Валенсия, Кастелон), а в Майорка
за кашлица се прави гаргара с отварата. В
Cazorla, Хаен за успокояване на кашлицата е много популярен сироп приготвен два
литра вода от седем извора и по 7 клонки
от риган, розмарин, мента, мащерка и Adiantum calillus-veneris, като накрая се добавя и
килограм захар или мед. По-рядко отварата
се използва като отхрачващо средство, при
ангина, афония и възпаление на гърлото на
деца. В Менорка настойка от растението се
пие при ревматизъм. В Майорка и Албасете за борба с оплешивяването главата се
мие с настойка от цялата папрат, а в Мурсия за целта се използва оцет с накиснати
в него листа от папратта. В Алмериа и Хаен
за заздравяване на рани се препоръчва
миене с отвара от свежи или сушени листа. В Кастелон върху раните за дезинфекция се поставят сдъвкани листа от папратта
и се държат там докато изсъхнат и паднат
сами. В Гранада раните се налагат с лапа
от смачкани листа смесени с чесън и детелина. В Менорка с нея лекуват малария.
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лягане в продължение на 9 дни. Говори се,
че всеки сорус (линийка по долната повърхност на листото) намалява кръвното с една
единица. Отварата се пие и при катар на
дихателните пътища и пневмония. В Гипускоа (Guipuzcoa) се използва за облекчаване
болката от хемороиди. В Майорка с отвара
от листата се плакне или жабури устата при
зъбобол. С чай от листата се лекуват и заболявания на черния дроб. В Хеан се използвала за регулиране на месечния цикъл, а в
миналото се смятала и за средство за предизвикване на аборт. В Каталуня било широко разпространено вярването в силата на
билката при лечение на възпаления на далака. Затова в Лерида, Барселона и Жирона
в миналото приготвяли отвара или настойка
от A. scolopendrum, понякога комбинирана
с Hepatica nobilis, Polypodium vulgare и мъх Marchantia paleacea. Колкото по-дълго се киснела билката толкова по-силен бил лечебния
ефект. В Кантабрия налагали с пресни листа циреи, пъпки и белези. В Гипускоа листата
слагали върху изгорено. В Хуеска с отвара
от листата лекували мигрена. Волският език
е популярна папрат и в ирландската народна медицина. От сварените листа правели
мехлем за изгорено. В Ирландия, провинция
Донегъл (Donegal) с него третирали ухапвания от насекоми, в провинция Уексфорд
(Wexford) - ухапано от куче, а в провинция
Миит (Meath) - брадавици. В България листата се използват като лек при кожни болести.

В хомеопатията листата се използват при
туберкулоза и малария.
И в наши дни в Румъния масово сушени
листа на волски език (A. scolopendrium - ром.
navalnic, limba-cerbului) се продават като
билка. Отварата се препоръчва при кашлица, инфекции на дихателните пътища, диария и треска, а външно против пърхут и за
заздравяване на рани.

••Asplenium

trichomanes.

Използвала
се е от племето чероки за лечение на настинки, черен дроб и нередовен цикъл при
жените. Същевременно североамериканските индианци прилагат A. trichomanes и
за предизвикване на аборт. В Индия пушат
A. trichomanes, за да прогонят настинката. В
Индия в щата Кумаон е лек при запек, кашлица и настинка. В Индия, Madhya Pradesh,
5мл отвара от свежото или изсушено растение се пие като лек при възпаление на
матката. Една чаена лъжичка от изсушените листа се приема всеки ден в продължение на седмица за предизвикване на менструация. Прилага се още при бронхит,
депресия, като слабително и противоглистно средство. Освен в Индия и в България се
прилага като диуретик. Българската народна медицина го препоръчва и като седатив
и астрингент. В Русия се използва и като отхрачващо и тонизиращо средство, за повишаване количеството на кърмата, при жълтеница и алопеция. Наред с обичайната
употреба на папратта в народната медицина в Европа, има интересни данни от Тоскана, Италия за лечение на изгорено – за
целта изтравничето се пържи в зехтин и се
маже върху раната. Пак там счукани листа
от A. trichomanes смесени с листа на P. cambricum се използват външно за лечение на
артрит. В Испания са известни множество
употреби на папратта. Листата от Asplenium
trichomanes се използват в провинциите Навара, Хуеска и Каталуня за пречистване на
кръвта и регулиране на сърцебиенето. Понякога се комбинират с Paronychia argentea
(в Саламанка) или с Cystopteris fragilis (Арагон). В Мурсия отвара от папратта се взема
за облекчаване на болка в черния дроб или
стомаха. В Навара, Луго, Хаен и Саламанка се използва при менструални болки и
за нормализиране на месечния цикъл. В
Навара се вярва, че лекарството трябва да
се приема нечетен брой дни, а също така
приемът да е нечетен брой пъти на ден. В
Кантабрия служи като диуретик и лек за инфекции на уринарния тракт. В Каталуня се
използва като противовъзпалително средство при бъбречни проблеми. За целта папратта може да се смеси с Hepatica nobilis.

Настойка от A. trichomanes може да се използва и при камъни в бъбреците и простатит. В Миналото се е използвала в Саламанка за предизвикване на аборт, като се
считало, че чаят от изсушена или прясна
папрат е ефективен, ако бременността
не е по-напреднала от 2 месеца. В Жирона, Арагон и част от Баската провинция с
настойка от листата се третират симптоми
на грип, настинка, възпалено гърло и бронхит. В Луго за лечение на фарингит се прави гаргара с настойка от листата понякога
смесени с Glechoma hederacea , Anthemis arvensis, Agrostis stolonifera, борови клончета и
розмарин. В Хуеска листа от папратта се
използват за предотвратяване на косопад.
В Лерида отвара от изтравниче и Paronychia
kapela subsp. serpyllifolia се смята за много
ефикасно средство за лечение на очни
инфекции (външно).
••Asplenium viride. В Хуеска, Испания
се използва като билка за понижаване на
кръвното налягане и при настинка. В Далечния Изток на Русия е известен като средство
за заздравяване на рани.
••Athyrium filix-femina. Папратта е използвана от ирокезите в Северна Америка за предотвратяване на изтичането на
водите на бременните, а при мъжете за
лечение на венерически болести. Други
племена прилагали женската папрат при
възпаления. Чай от корените има диуретично действие. Племето Ojibwa използва
отвара от корените на папратта смесени
с коприва при проблеми с уринирането.
Същото племе прилага стритите на прах
изсушени ризоми на женската папрат за
лечение на рани, а в същото време се дават на родилки, на които е спряло млякото.
Чероки използват A. filix-femina при главоболие. Лек от папратта смесена с върба
и други растения успокоявала женска истерия. Другаде сложна отвара съдържаща
и корени от женска папрат служи като лек
при затруднено уриниране, а настъргани
или сушени корени се препоръчват при
възпаления. Отвара от стъблата прилагали
при болки. Неразвитите още листа се използвали вътрешно при женски болести.
От листата приготвяли и чай за облекчаване на болка. В племето Мака (Makah) давали сварени счукани папратови листа
на жените за улесняване на раждането.
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••Asplenium scolopendrium. В Хуеска, Испания отвара (понякога настойка) от A. scolopendrium се препоръчва за високо кръвно на-

арх. К. Лаковски

556

В Индия, Южна Африка и САЩ отвара от
коренищата е противоглистно средство.
••Dryopteris carthusiana. Индианците от
племето нихалк, Британска колумбия, Канада, ядат корените от като противоотрова при
натравяне с мекотели (стриди и миди) лятно време. Канадските индианци от племето
Dene използват листа от папратта смесена
с други билки като отвара за лечение на бъбречни болки. Друга овара от смес включваща D. carthusiana се прилага външно при
кожни заболявания. Отново включена в специална билкова смес папратта се пуши за
лечение на умоомрачение. В Беларус коренищата се използват при дерматомикоза.
••Dryopteris dilatata. Индианците от Северна Америка лекуват рани като директно
ги налагат с начуканите папратови ризоми.
Подобна употреба е докладвана и за карибските острови. В племето Клалам (Klallam)
счукват ризомите и ги поставят на изгорено,
а Сномиш (Snohomish) използват сока от изстискани листа за измиване на косата.
••Dryopteris expansa. Индианците Cree
ядат задушени или сварени млади листа за
засилване на апетита. Други племена използват стритите на прах коренища за лечение на
рани. Ризомите считат за лек при чревни паразити, но и за ракови заболявания. В Забайкалието коренищата служат като болкоуспокояващо при главоболие и болки в ушите.
••Dryopteris filix-mas. В Румъния смачканите ризоми на мъжката папрат лекуват
сърдечни проблеми, а отварата от ризомите се пие вместо вода от болните от астма.
Някои билкари събират ризомите и ги продават като лек за кашлица и други заболявания на дихателните пътища. А в района
на Насауд (Năsăud) папратовото коренче
под езика лекува зъбобол. С ризомите на
мъжката папрат лекували децата от епилепсия или двигателни и мускулни увреждания
като ги измивали с охладената отвара. В
някои села пълнят с листа от папрат, събрани през юни и юли, възглавници и дюшеци,
върху които спят рахитични деца. За болни
от туберкулоза препоръчват бани от папратови листа с добавена сол. В Испания Dryopteris filix-mas е използвана в Лерида и Барселона в билкови чайове за понижаване на
кръвното налягане. В Саламанка смесена
с Adiantum capillus-veneris се използва като
чай при вътрешни кръвоизливи. В Лерида
лапи от счукани листа и сол се слагат при

бъбречни заболявания. Във Валенсия настойка от ризомите и листата се препоръчва при катар на дихателните пътища.
В народната медицина на различни народи растението под формата на отвара/
настойка се прилага катообезболяващо
при невралгии и подагра. Вани с отвара от
папратта се препоръчват при ревматизъм
и ишиас. Настойка или отвара се прилагат
като астрингент, тоник и средство за увеличаване количеството на кърмата. Външно
се използва при абсцеси, язви и рани. Настойката се използва при обилно менструално кървене, Отварата при детски паралич, епилепсия и безплдие. Папратта участва в различни комбинирани билкови отвари
и настойки за лечение на гастрит, язва на
стомаха, респираторни инфекции, плеврит. Също така под формата на мехлем
се използва за лечение на тромбофлебит.
Почти навсякъде, където се среща, видът
е известен като противоглистно средство.
Но и редица други видове от същия род
имат сходни антихелмитични свойства.
Сред тях са D. marginalis от Северна Америка, D. athamantica и D. inequalis от земите
за племето зулу в Африка, D. anthelmnetica
(Южна Африка), D. parallelogramma и D. palaceae (Колумбия), D. ampla (Карибските острови), D. parasitica (Кот Д‘ивоар, Африка),
D. crassirhizoma и D. sophoroides (Китай), D.
barbigera, D. blandfordii, D. shimperiana (Индия), D. carthusiana (Европа), D. parallelogramma (Канада), D. cristata. Много други видове
папрати също се използват по света срещу
чревни паразити: Polypodium polypodioides
(САЩ), P. supensum (Карибите), P. crassifolium
(Еквадор), P. percussum (Еквадор), Pteris dentata (Африка), Aspidium falcatum (Китай) и A.
polymorphum (Индия), Huperzia selago (Европа
и Мексико), Acrostichum aureum (Китай), Asplenium adiantum-nigrum, A. furcatum (Африка),
A. ruta-muraria, Pellea atropurpurea (САЩ),

Blechnum orientale, Drynaria quercifolia, Pteridium aquilinum (Европа).Cyathea mannjana,
••Gymnocarpium dryopteris. Индианско-

то племе Atikamekw от Квебек, Канада,
натриват лицето си със стрити листа на
папратта, за да предотвратят или облекчат
ухпванията от комари
••Ophioglossum vulgatum. В южна Нигерия
се приема вътрешно във вид на отвара при

бронхиални и сърдечни заболявания. Стрити сушени ризоми от растението се поръсват върху открити рани и изгорено. Лапа от
свежи листа действа много добре при язви.
Същото може да се комбинира с пиенето
на отвара от листата в доза една чаша. Сок
изстискан от листата се пие при вътрешни
кръвоизливи. Свареното в растителна или
животинска мазнина растение се описва като панацея за рани и изгаряния. Като
цяло на листата и ризомите се приписват
антисептични, кръвоспиращи и предизвикващи повръщане свойства. В Европа змийският език има същото приложение дори
в наши дни, макар че навсякъде е рядко
растение. В Англия мехлемът от O. vulgatum
е популярен в народната медицина и се
нарича „Green Oil of Charity“. В Юннан, Китай растението е лек за жълтеница. Изследвания на учени от Universita‚ del Piemonte
Orientale, Alessandria, Италия в последните
години показват, че вероятно традиционната употреба на O. vulgatum и други видове от
рода за ускоряване зарастването на рани
се дължи на изолираната активна съставка galactoglycerolipid. В лабораторни условия резултатите са много обнадеждаващи и показват осезаемо ускоряване на
процесите на възстановяване на тъканите.
••Osmunda regalis. В Индия и Кавказ папратта се използва за лечение на рахит.
Друго приложение в народната медицина е при чревни инфекции, слабително и
противоглистно. В Индия, Madhya Pradesh,
10мл отвара от ризомите изпита два пъти
дневно предизвиква аборт. Също така 8-10
листа смесени с рядка извара (курд) се
считат за женски контрацептив. В Аржентина O. regalis е лек при възпалено гърло.
В Нигерия екстракт от цялото растение се
пие при психоза. Настойка от ризомите
лекува малария и жълтеница. В Испания
кралската папрат Osmunda regalis е широко известна като лечебно растение. В
Астурия, Кантабрия, Галиция и района на
Пиренеите се приготвя настройка от ризомите на растението накиснати в бяло
вино, която наричат “vino de antojil” или
“liquor de llantosil”. При по-дълго престояване течността се сгъстява. Самите парчета
от ризоми също могат да се консумират.
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При подготовка на лекарството обелвали петурата от дръжките с рязко движение надолу като отправяли молитва детето да излезе
толкова лесно колкото листото се отделя от
дръжката. В Ла Коруня, Испания дезинфекцирали рани от одраскано със сок от смачкани листа на женска папрат. Вода, в която
е варена папратта, се пие при диария. В
тибетската медицина се използва при грип,
нефрит, ентероколит и дизентерия. Настойкаот коренищата се прилага при меноглавоболие, хемороиди, като астрингент, Отвара от растението се използва за вани при
ревматизъм и епилепсия при деца. Смесена с други билки се използва за лечение на
безплодие. Листата в някои евроейски страни са известни като отхрачващо средство.
••Athyrium distentifolium. В някои райони
на Германия младите листа се използват за
лечение на белодробни проблеми.
••Blechnum spicant. С отвара от корените
на папратта, кора от цуга, плодове от хвойна и корени от Polypodium glycyrrhiza, която
след като изстине се пие вместо вода, индианците в Канада лекували диария (Boas,
1930; Boas, 1966). Листата на Blechnum spicant
били полезни, защото дъвченето им според племето Мака (Makah) помагало да се
преодолее жаждата по време на пътуване.
Същото племе ядяли листата при стомашни болки и проблеми с белия дроб. Племето Куилоут (Quileute) налагат парализирани
части от тялото на болните със свежи листа
на тази папрат. Използвали и сдъвканите
листа за лек при колики. В Индия се използва
при стомашни проблеми и диария. Листата
се използват за лечение на кисти в далака и
за лечение на рани.
••Botrychium lunaria. В Индия се използва
за лечение на рани и при дизентерия. Същото приложение има и Botrychium ternatum. В
Испания единствено в Жирона има сведения за употребата на B. lunaria като лекарство. С отвара от надземната част се миели
очите при очни заболявания.
••Botrychium matricarifolium. Листата се
използват за заздравяване на рани..
••Cystopteris fragilis. Племето навахо в Северна Америка използва външно
сложна отвара, съдържаща крехка папрат, при травми. Папратта е средство
за понижаване на телесната температура, отхрачващо и тонизиращо средство. В
Крим се използва при чревни заболявания.
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За лечение ризомите могат да се накиснат и във вода, но се смята, че алкохолът извлича
по-добре лечебните вещества. Основно настройката се препоръчва при ревматизъм, артрит, костни фрактури, ставни възпаления, остеопороза, разтежения. Това лекарство се използва предимно от мъже, като не се препоръчва за бременни и млади жени, диабетици
и хора със сърдечни проблем. Пие се по една чаша на
гладно сутрин, докато се изпият две бутилки по 750ml.
Vino de antojil
После задължително се прави няколкомесечна пауза.
В наши дни този народен лек продължава да се използва и то далеч не само в селските райони. Бутилка “vino de
antojil” струва около 20€. Все по-трудно се намират лечители, които да приготвят този народен лек. Кралската папрат е станала много рядка в някои райони на Испания
именно поради прекомерната употреба в миналото. Някои билкари я отглеждат в градините си. Препоръчват при
събиране да се отрязва само парче от коренището, за да
може растението да се възстанови.
В Астурия кралската папрат се използва за същите
цели, но външно като лапи приготвени от смес от папратови ризоми, момкова сълза (Polygonatum multiflorum), сапун
и яйце. В Навара O. regalis лекувала ингвинална херния.
Също така стритите на прах ризоми или отвара от тях се
използвала за ускоряване на заздравяването на рани и
ожулено в Галиция, Астурия и части от Естремадура. В Галиция има и по-интересна употреба на кралската папрат
- с желеподобната смес, която се получава след изваряване на ризомите, се измиват кожни петна и или екземи
по скалпа. Отново в Галиция ризомите се използват при
чревни паразити или туберкулоза. В Галиция се използва
за лечение на вътрешни наранявания и язви. Отвара от ризомите се приема вътрешно или външно като лапа на болните места. Понякога се използва и настойка от листата.

по стволовете и клоните на дърветата. Но и
това не е достатъчно - за да има пълноценно действие, папратта трябва да се откъсне на лунна светлина, а после преди да се
използват корените да се потопят за през
нощта в овесена каша. . Интересни сведения за мястото на папратите в живота на
местното население са събрани от индианските племена в щата Вашингтон, САЩ.
Една от най-често споменаваните папрати е Polypodium vulgare. В племето Мака
(Makah) изкопавали коренищата, обелвали ги и ги дъвчели, а отделения сок поглъщали за лечение на кашлица. Със същата цел
в племето Куилноулт (Quilnault) използвали
печени или сурови коренища. Племето Каулиц (Cowlitz) приготвяли настойка от счукани коренища на сладка папрат смесени с
млади елови иглички за лечение на дребна шарка. Подобна информация има и за
племената Клалам (Klallam) и Green river. В
Испания папратта е широко разпространена и често се е ползвала от населението
за медицински цели. Отвара от листата на
Polypodium vulgare в голяма част от Арагона
се използва за понижение на кръвното налягане като се пие девет дни. Говори се, че
всеки сорус (точка върху долната повърхност на листото) намалява кръвното с една
единица. Подобна е употребата и в Каталан. В Хуеска растението се използва като
лаксатив (настойка от листата). Настойката
е лек за жълтеница в Каталуня. Пак тамм отвара от ризомите се дава като очистително
и като лек за камъни в жлъчката. В Гипузкоа
отварата от ризоми на P. vulgare се използва като диуретик. В Жирона настойката
от надземната част на растението при
камъни в бъбреците и за лечение на черния дроб. В Арагона отварата се използва при настинка и пневмония. В Мурсия
се използва за успокояване на кашлица.
••Polystichum aculeatum. В Кавказ се
прилага при чревни паразити.
••Polistichum lonchitis. Свежите листа
се използват за лечение на рани. Отвара от
листата са лек за заболявания на далака.
Използва се и при кожни обриви.
••Pteridium aquilinum. В Индия отвара от
ризомите и стъблата се ползва срещу чревни паразити. Също така успокоява колики
и действа пикочогонно. В Източна Индия
извлек от ризомите и листата се приема
вътрешно вечер срещу чревни паразити.
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ризоми на кралска папрат, Osmunda regalis

Люспите в основата на дръжките се използват в Естрамадура при порезни рани поради кръвоспиращото им действие. Отвара от ризомите или настойка от листата се
използва при храносмилателни смущения.
В Галиция парченце от ризомите се слага за лечение върху болния зъб. В Галиция
стритите на прах ризоми се използват като
диуретик. Ризомите на кралската папрат
се използват за лечение на грип и настинка
в Галиция (като сироп заедно с евкалипт Eucalyptus globulus, спореж - Senecio jacobaea,
лечебна ружа - Althaea officinalis, коприва Urtica dioica, борови връхчета, къпина - Rubus ulmifolius, кафява захар или мед), В Пиренеите се приема и при астма. Отвара от
ризомите се дава на дребни и хилави деца
при слабост и болки в костите за стимулиране на растежа.
••Polypodium cambricum. В Хуеска, Испания за високо кръвно препоръчват тази папрат. Особено полезна е папратта за хора,
на които им тече кръв от носа. В Мурсия отвара от ризомите на папратта се препоръчва като очистително за деца и лек при запек
••Polypodium vulgare. Корените съдържат 15,5% захароза и 4,2% глюкоза. В народната медицина се използват корените. Листата имат сходно, но по-слабо
действие. Традиционен лек при жълтеница,
чревни разстройства и липса на апетит.
Използват се само вътрешно, пресни или
изсушени. Приписват му противоглистно,
диуретично, очистително действие. Чай от
корените се използва при болки в гърлото, плеврити, стомашни болки, уртикария,
бронхопневмония, епилепсия. Маслото
от сладка папрат в индийсата медицина
се смята за слабително средство. Листата се използват като лек за повишаване
на апетита, при дерматоза и като отхрачващо средство. Външно се прилага като
компрес от коренищата при главоболие,
подагра, навехнато. Обикновената сладка
папрат в провинция Кавън (Cavan), Ирландия, подобно на волския език служела за
лекуване на изгорено. В Донегъл (Donegal)
я ползвали като слаб лаксатив. Интересно
е схващането в провинция Галуей (Galway),
където от растението се приготвя тонизираща отвара. Според местните растящата
по дуварите и стените на къщите сладка
папрат въобще не притежава лечебните
свойства на тази, която расте като епифит
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•• Equisetum arvense – в Албанските
Алпи и югозападна Сърбия настойка от
надземните части на този хвощ се използват в народната медицица за лечение на проблеми с уринарния тракт.
В района на Шар планина, Македония
настойка от растението се прилага освен за болести на уринарния тракт и за
спиране на вътрешни кръвоизливи, а
също и директно наложена върху рани
за кръвоспиране. В Босна и Херцеговина освен за гореизброените се прилага вътрешно за камъни в пикочния мехур заедно с Achillea sp. и Urtica sp., за
камъни в бъбреците (заедно с райграс
– Lolium sp.) както и за заболявания на бъбреците като отвара заедно с Hypericum
sp.. В Литва хвощът се използва като лек
при ревматизъм. В народната медицина в Русия се използва отвара/настойка при бронхиална астма, скарлатина,
малария, дизентерия, лумбаго, ишиас и
против чревни паразити. Заедно с други билки помага при неврози, хронична
сърдечна недостатъчност, ревматоиден
артрит. Външно се препоръчва при раз-

ширени вени, екземи, дерматити, хемороиди. С отварата се прави гаргара при
зъбобол и заболявания на устната кухина. В България настойка от надземната
част на хвоща се препоръчва вътрешно
при кървави храчки и вътрешни кръвоизливи. А отвара от хвоща смесен с други билки се приема при спазмофилия,
туберкулоза, бронхит, анемия, хроничен
гастрит, стомашна язва и язва на дванадесетопръстника, жълтеница при деца,
колити, миопатии, рак на хранопровода,
неврастении, епилепсия, кастна туберкулоза, камъни в жлъчката, ревматизъм,
подагра, артрит, остеомиелит, миокардит, перикардит, женски болести. Външно хвощът се използва при рак на матката, себорея, сърбеж по кожата, хипертрофия на простатата, катаракта и др. В
средновековна Армения хвощът се прилагал при респираторни заболявания и
хипоксия. В Русия екстракт от растението се приема при проблеми с пикочните пътища, камъни в пикочния мехур
и диабет. Известен е като средство за
лечение на атеросклероза, хипертония,
туберкулоза, остри и хронични отравяния
с олово, като кръвоспиращо средство.
Препоръчва се при лечение на различни имунодефицитни състояния и исхемична болест на сърцето. Препоръчва
се за лечение на разранени зърна при
кърмачки. Също така се използва при екземи, псориазис, дерматити, алопеция.
Използва се и при натрупване на зъбен
камък. В хомеопатията се зползва за лечение на цистит и туберкулоза. В китайската медицина се прилага при конюктивит. Племето Dene от Канада използва
чай от хвощ за лечение на бъбречни проблеми, възпаление на пикочния мехур и
пикочните пътища. Цялото растение е лек
за воднянка в племето Ojibwa, а отвара от
стъблата служи като лек при болезнено
уриниране. Племето Кри ползва отвара
от надземните части като лек за бъбречни проблеми и като диуретик. С пепел от
изгорените стъбла и листа племето Metis
третира незаздравяващи рани, а с нагретите ризоми се налага болен зъб. Племето Dene прилагат инхалации с хвощ
при запушен нос и стомашни болки.

•• Equisetum fluviatile. Отвара от надземните части се използва при болки
в пикочния мехур,, при респираторни
инфекции и ревматизъм. Външно се използва за компреси при панарициум.
••Equisetum hyemale. Плувците от племе-

то Куилоут (Quileute) се натривали с растението преди да влязат във водата, за да се
чувстват силни. Племето Каулиц (Cowlitz) използва същия хвощ за премахване на въшки. За целта натрошените стъбла се сваряват и с водата се мие косата. В племето
Куилноулт (Quilnault) жените с нередовен
менструален цикъл пиели отвара от натрошени стъбла на хвощ смесени с листа
от върба. Сокът изстискан от ризомите на
хвощ се смесвал с човешко мляко и с него
се миели очите при възпаления и рани.
Племето Мака (Makah) смятали яденето
на спороноссните класчета на пролетните
стъбла за лек при диария. Племето Ojibwa
използва пепелта от изгореното растение
като дезинфектатнт. Племето Кри (Cree) използва чая от надземните части като лек за
болни бъбреци. В хомеопатията този хвощ
се използва при цистит и уретрит. В китайската медицина се използва като диуретик, във виетнамската като кръвоспиращо
и при болки в очите, в корейската медицина освен подобно на предишните две, е и
средство за предизвикване на потене. В руската народна медицина се прилага при
камъни в пикочния мехур, туберкулоза, гастрит, ентероколит, жълтеница, артрит, ревматизъм, главоболие, за засилване на апетита. Външно се прилага при мастит и рани.
••Equisetum palustre. Чай от смес на
хвоща и Monarda punctata iсе използва като
лек при запек и стомашни проблеми от
племето Ojibwa. В тибетската медицина се
използва като диуретик и при атеросклероза и чревни паразити. В руската народна
медицина също се използва като диуретик, но и при женски болести, полиартрит
и подагра.
••Equisetum ramosissimum.Отвара от
надземните части се прилага при диария,
гонорея и акародерматит. В Средна
Азия настойка от хвоща се използва като
диуретик, а сокът от растението - като
кръвоспиращо средство. В Индия отвара от
ризомите на Equisetum ramosissimum subsp.

debile се ползвала като цяр при гонорея, а
същата доза служела и за стимулиране на
плодовитостта на жените, при гъбични инфекции и като диуретик. Паста от цялото
растение се прилага външно при краста,
сърбеж и други подобни заболявания на
кожата. В Източна Индия каша от цялото
растение се използва външно за лечение
на краста, сърбежи и други кожни заболявания. Отвара от ризомите в доза 10-15мл
се използва вътрешно в продължение на
една-две седмици при гонорея. Същото
количество се дава на жените по два пъти
дневно в продължение на месец за повишаване шанса от забременяване. Паста
от клончетата и листата на растението се
прилагали локално при счупвания и фрактури. Младите спороносни класчета, стрити и смесени със студена вода, се прилага
два пъти дневно за седмица при бъбречни
проблеми. Стритите стъбла разтворени във
вода се ползвали за клизма при стомашни
проблеми на деца. В Малайзия и Индонезия мехлем от стъблата на Equisetum ramosissimum се ползвал външно за натъртено,
фрактури и артрит. Отварата пък се пиела
при диария и хемороиди. В Непал сокът от
корените (по 4 чаени лъжички 4 пъти дневно
за срок от една седмица) се приемал за
облекчаване на треска. В Южна Африка
сокът от растението се използвал за облекчаване на зъбообол, включително и след
вадене на зъб. Там служи още и за повишаване плодовитостта на жените, като диуретик, против ревмтизъм, противогъбично, антибиотик, кръвоспиращо средство. Стрити
на каша стъбла заедно с разклоненията се
налага на места с фрактури или изкълчено. В Папуа Нова Гвинея , от този хвощ, Ficus
sp., Stellaria sp. и Impatiens sp. се добива
сироп, като се смачкат и изстискат, който
облекчава кашлица.
••Equisetum sylvaticum. Индианското
племе от Канада Dene използва сварениет ризоми смесени с други билки за
измиване при кожни проблеми. Племето
Ojibwa смята чая от цялото растение за
лек при воднянка и бъбречни проблеми.
Надземните части се използват като диуретик, за кръвоспиране, при сстомашночревни заболявания, ревматизъм, подагра,
ентероколит,епилепсия. Външно, под фор-
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Запарка от растението се използва за облекчаване на стомашни крампи и действа
пикочогонно. Сокът от ризомите, счукани
заедно с джинджифил, се смята за афродизиак. Извлек от ризомите се пие като
здравословен чай. В китайската медицина
растението е използвано като диуретик,
средство за понижение на температурата
и при хепатит. В руската народна медицина
отварата се използва като слабително,
тонизиращо средство, при кашлица,
за заздравяване на рани. Отварата се
прилага вътрешно при ревматизъм, а
настойката - външно. По подобен начин се
използва и отварата от листата. Отварата от
коренищата се прилага при заболявания на
дихателната система. главоболие, диария.
Външно (локално) се прилага отварата от
коренищата при екземи и абсцеси. В Румъния листата от орлова папрат често се слагат
с терапевтична цел под чаршафа на болни
от ревматизъм. В Монголия листата се използват като средство за заздравяване на рани.
Отварата от листатат се дава при треска.
••Thelypteris palustris. Използва се като
средство против чревни паразити.
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Хвощовете в Испания са се използвали като билка във всички райони на разпространението си. Трудно може да се
установи от етнографските записи за
кой точно вид става въпрос, но най-често това са трите най-разпространени
вида – Equisetum arvense, E. telmateia и E. ramosissimum. По-рядко хората са ползвали E.
palustre и E. hyemale. Най-често хвощовете
служат за намаляване на кръвното налягане (като отвара или настойка от стерилните стъбла). Друго общо приложение е за кръвоспиране, както на открити
рани, така и на вътрешни кръвоизливи и
обилна менструация. Често се ползват

и за бани при лечение на хемороиди. В
Каталуня отварата от хвощ се впръсква в
носа за спиране на кръвотечение. В Навара отвара от хвощ се пие на гладно
при аритмия. Макар и не особено често,
но хвощовете се използват и за лечение
на заболявания на храносмилателната
система – във Валенсия и Каталуня при
възпаления, а в Гранада при болки в стомаха. В гр. Валенсия и в районите на Кастелион и Астурия хвощовете се използват
като запичащо средство. Противно на
това в Пиренеите (в област Арагона) хвощовете се използват като лаксатив. В Албасете се използват за защита на черния
дроб, а в Майорка за премахване на камъни в жлъчката. В някои части на Гаалиция хвощ служи за избелване на зъбите,
а в Каталуня и Валенсия чаят се пие при
зъбобол. Във всички области на разпространението си хвощовете се използват
като диуретик (като настойка или почесто като отвара от стерилните стъбла).
Също така чаят от хвощ се прилага при
бъбречни кризи, камъни в бъбреците и
простатит (Кордоба, Каталуня, Навара и
др.). В Галисия бани с хвощ се препоръчват при цистит. В Албасете и Мурсия се
използват и при вагинални инфекции. В
провинция Леон чай от хвощ се използва
като лек при катар на дихателните пътища. В Кастилия-Ла Манча хвощът се използва за лечение на афония (загуба на
гласа), а в Арагон за възпалено гърло и
бронхит. В някои райони на Каталуня са
документирани случай, в които хвощ се
използва като добавка в диети за отслабване (с цел катализиране стопяване на
мазнините). В Каталуня се използва и
при артрит. В Кастилия-Ла Манча и Гранада на хвоща се приписват свойства
да намалява нивата на холестерол. На
някои места се използва под формата
на бани, компреси или лапи за лечение
на охлузни рани. В Кантабрия, Галиция,
Каталуня, Майорка и Баската провинция
хвощът се използва вътрешно при ревматизъм. На много места отварата от
хвощ се използва като укрепващ тоник
за косата и се препоръчва при косопад.
На много места хвощовете са средство
за премахване на брадавици. Измиване

с отвара от растението се мие лицето
за лечение на акне. В Галисия, отвара от
хвощ, липа и маточина - Melissa officinalis
се пие като успокоително. Във Валенсия
и Арагона отварата от хвощ се използва
като антисептик за измиване на очите.
Lycopodium clavatum. Североамерикан-

ските индианци използвали спорите за поръсване на открити рани и за разтриване
на бебета. Пак те лекували сковани стави
с този плаун. Племето Algonquian го използват при треска , а племето Кри (Cree)
- при диабет. В планините на Нова Гвинея
и Филипините местните жители дъвчат L.
clavatum, за да предизвикат повръщане при
хранителни натравяния или остри стомашни болки. В Нигерия отвара от млади листа се прилага външно за лечение на рани.
Стрити на прах сушени на слънце листа се
смесват със смачкан зелен банан (Musa ×
acu-minata). Към сместта се добавя прясно мляко и се дава на малки дози на бебета при диария и дизинтерия. В Европа L.
clavatum се използва за лечение на воднянка, подагра, задържане на урина, диария,
дизентерия и ревматизъм, а спорите - за
заздравяване на рани. Също така е препоръчван при камъни в бъбреците, възпаления
на бъбреците, пикочния мехур и пикочните
пътища. Спорите влизат в състава на препарата акофит (радикулин) за лечение на
радикулита. Спорите са се използвали за
лечение на пародонтоза. Спорите били
известни под търговските наименования:
„lycopodium seed“, „pulverized lycopodium“,
„vegetable sulphur“ или „sporae lycopodii“.
Те са известно средство при лечение на
кожни екземи, червен вятър и подсичане.
Дълго време са популярна съставка на хомеопатични и алопатични лекарства. Все
още хомеопатията го признава като лекарство за тревожност и свръхчувствителност, запек, газове, киселини в стомаха,
суха кожа, разширени вени, хипертония,
ревматоиден артрит, главоболие, отит, хемороиди, стомашна язва, диспепсия, цироза, пневмония, бронхит, рахит, екземи,
мазоли, брадавици, противовъзпалително
и др. Освен това лекува анемия и жълтеница, чревни паразити, зъбобол, цистит,
гастрит, ентероколит, камъни в пикочния
мехур. Външно се прилага за псориазис,

дерматоза, рани, ерисипелас, алопеция
и други кожни болести. В Корейската медицина спорите от L. clavatum се използват
като болкоуспокоително при ревматизъм,
невралгии и паралич. В началото на 90-те
години на XXв. Непал изнася около 40т от
билката годишно. Около 2000-та година
килограм спори са се търгували на цена
около 110$, а самото растение около 28$/
кг. Изсушеното растение влиза в състава
на ‚мокса‘ - ароматни пури, които се използват в традиционната китайска мокса
терапия. Терапията е популярна и в Коррея
и Япония.Процедурата се се състои в загряване на определени точки от тялото със
запалени пури, напълнени със сушен пелин. Растението има още обезболяващо
действие, спазмолитично, противовъзпалително и диуретично действие. Прилага се
при камъни в бъбреците, нефрити, гастрити, колити, диспепсия, диария, хепатит, подагра, грип, артрит както и за понижаване
на температурата.
••Lycopodium complanatum обикновено
се използва като билка във изсушен и натрошен вид за запарки. Диуретик, седатив,
обезболяващо, при тахикардия, главоболие, грип, изгаряния, гонорея, безплодие,
дермикомикоза. Ценен е и като лек за жълтеница и ревматизъм. А отварата от плауна смесен с глухарче и Agrimonia eupatoria е
билково лекарство за заболявания на черния дроб. Индианците в Сверна Америка
го смятат за растение полезно за общо укрепване на организма. В Канада индианците го използват за прогонване на комарите и облекчаване на ухапванията от тях.
••Hyperzia selago. В Нигерия спори, изсушени и стрити на прах ризоми се смесват
с палмово олио и се прилагат външно за
лечение на екземи и порязано. Екстракт
от листата се пие като противоотрова при
змийско ухапване. В Европа 5%-ов разтвор
се прилага при алкохолизъм. Растението
се препоръчва от народната медицина
при туберкулоза, невроза, глаукома, цистит, като диуретик и слабително както и
като болкоуспокоително при ревматизъм.
Външно се използва при конюктивит и алопеция. В Далечния Изток на Русия се препоръчва при безплодие. В Мексико спорите
се използват при чревни паразити.

Лечебни свойства на “българските“ папрати
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мата на прах, се прилага за кръвоспиране
и заздравяване на рани.
••Equosetum telmateia. Отаврата от
надземните части на растението се използва
като диуретик и за заздравяване на рани.
••В Европейската традиция и съвременната алтернативна медицина няколко вида
хвощове се използват като диуретици и за
бани при лечение на бъбречни инфекции,
проблеми с бъбреците и воднянка. E. arvense, E. palustre и E. variegatum се предписвали
за лечение на гонорея и диария. Около 3-4
грама от изсушената билка се приемали
3 пъти дневно като лек при кървави храчки
особено за заздравяване на отслабения
организъм при туберкулоза. Пепел от хвощ
в доза 0.2-0.6гр се смятала за средство срещу киселини в стомаха, туберкулоза, болки
в костите, гастрит, язва и кръв в урината. Сокът от растението също се използва в доза
20-50гр дневно. Приложена външно отварата от хвощ действа кръвоспиращо и лекува
рани. В китайската медицина се използват
различни видове - E. hyemale, E. arvense и E.
ramossisimum са източник на дрогите ‚muzei‘
и ‚wenjinТе имат диуретично и кръвоспиращо действие. Второто често се прилага и
при очни заболявания и като диафоретик
- средтво за изпотяване. Трудно е да се открие кой точно вид хвощ се крие зад дрогата, защото растенията се наименоват с
местните им имена, а на всичкото отгоре и
двете дроги често се наричат с едно и също
име - ‚jiejiecao‘. В ‚muzei‘ със сигурност е
идентифициран E. ramosissimum, но е твърде вероятно и останалите видове хвощове
да имат сходно действие и приложение.
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••Отварата от ризоми на Actinopteris dichotoma се използва на карибските острови

за лечение на пърхут..

••Actiniopteris radiata - В Индия, Madhya

Pradesh, свежа паста от листата или счукани сушени листа смесени с чаена лъжичка
мед се приема орално два пъти дневно за
лечение на бяло течение и за подпомагане
на зачеването. 5-6 свежи листа (2-3г сушени
листа) с чаша краве мляко се дават на жена
вечерта след края на месечния ѝ цикъл с
цел контрацепция. 5-6 листа с малко захар
се препоръчват като афродизиак за жените.
••Acrostichum aureum – на островите
Фиджи възрастните листа се смятат за лек
срещу запек. Отвара от счуканите ризоми
се пие или се правят инхалации за лечение
на треска, синузит и болки в гърлото. Листата се използвали като тонизиращо средство
при бременност. Има сведения и за употребата на растението за лечение на елефантиаза. Използвало се е и при болки в кръста.
На о-в Yap, Микронезия се използва за лечение на рани. Като лечебно растение тази
папрат е позната още във Филипините и на
Никобарските острови. На о-в Борнео се използва за лечение на сифилистични рани.
Служи и като противогъбично средство. В
Малайзия служи за лечение на рани и циреи – стрити или накълцани ризоми. Аналогично се използва на о-в Шри Ланка, а
освен това служи и като противоотрова при
ухапване от змия. Използва се като противоглистно средство. В Индия служи за лечение
на фарингит и диабет. В Бангладеш се дава
на жените при помътняване на урината. В
китайската медицина се използва при стомашна язва и проблеми с пикочния мехур.
••В Източна Индия Actinopteris radiata се
използва при треска, чревни паразити, диария и дизинтерия. Използва се в аюрведичната медицина.
••Adiantopsis chlorophylla – В Аржентина местните племена използват листата за
отхрачване, при сърдечни проблеми, стомашни болки, за изработка на огърлици.
••В Аржентина Adiantopsis radiate (листа)
се използват от местните племена против
треска, при кръвотечение от носа.

••Adiantum aethiopicum – Нигерия. Отвара

от цялото растение се използва при натъртено и рани. Освен това растението се използва като отхрачващо средство и диуретик.
••В Индия Adiantum caudatum се използва като заместител на Adiantum capillusveneris. Служи като лек за настинка, треска,
кожни заболявания, за ускоряване зарастването на рани. Ризомите смесени с листа
от бетел са народен лек за ранички в устата.
В Аюрведа растението е лек за диабет. С
екстракт от A. caudatum в Източна Индия третират рани. С ризомите лекуват настинка и
треска. Освен това ризомите имат и противоглистно действие. В Нигерия. Се използва
се вътрешно при коремни болки и запек, а
външно - при краста.
••В Бразилия използват Adiantum ceneatum като болкоуспокояващо.
••Adiantum chilense. В Чили папратта се
използва като отхрачващо средство. Отварата от папратта смесена с пчелен мед се
приема за стимулиране на менструацията,
но има и свойството да предизвиква аборт.
••В Източна Индия свежи или сушени
листа от Adiantum incisum се смачкват на
каша.5 0гр от кашата се смесват с 200мл
кокосово олио. Със сместа се маже скалпа два пъти дневно в продължение на два
месеца за спиране на косопада. Запарка
от млади листа служи за лек при малария и
бронхит. Стритите на прах листа се смесват с масло и сместа се дава за сваляне на
температурата. С растението се лекува и
херпес. В Нигерия с отвара от млади листа
лекуват малария и бронхиални заболявания.
••В Източна Индия извлек от листа или
корени на Adiantum lunulatum се прилагал
при схващане на кръста. Извлек от свежи
листа се давал при нередовен менструален цикъл. А смачканото на каша растение
се давало на жени като помощно средство
за зачеване. В Малайзия отвара от листата
и ризомите се използва като лек за болки в
гърдите.
••Adiantum pedatum е вид, който намира
широко приложение в бита на индианските
племена. Ирокезите в Северна Америка използвали Adiantum pedatum за лечение на
ревматизъм. Отвара от цялата папрат или
само от ризомите се втрива с топли ръце
при масаж. Аналогично действие има и за-

парка, която се приема вътрешно. Запарка или извлек се пие и при треска. Растението се свързва със сърцето. Съответно
по тайна рецепта от тази папрат се прави
лек за жени със смущения в сърцебиенето. Индианците от калифорнийското крайбрежие приготвят отвара от A. pedatum при
стомашни проблеми и за пречистване на
кръвта. Някои от племената на западна Канада използват пепелта или зелените листа
от A. pedatum, за да придобият сила и издържливост. Меномините пият отвара от ризомите при дизентерия. Те използват и листата, стъблата и корените при генокологични
проблеми. Отвара от A. pedatum се използва
външно за промивки при гонорея. С лапи
от свежи листа индианците налагат ухапано от змии и насекоми. Запарка от папратта се използвала срещу умора по време
на религиозните церемонии. В отвара от
зелени корени се киснели краката при
ревматизъм. Отвара от корените се прилагала като диуретик при камъни в бъбреците. Отвара или запарка от цялата папрат
се прилагала при обилна менструация.
Растението се използва за предизвикване
на аборт или за улесняване на раждането.
Мака (Makah), Луми (Lummi) и Скокомиш
(Skokomish) киснат листата във вода и после я използват като шампоан. А племето
Мака (Makah) използва A. pedatum за лек
при болки в стомаха като за целта, човек
трябва да сдъвче млади листа от растението. Сдъвканите листа спират и вътрешни кръвоизливи и затова са били ценени
по време на война. Сред племето Куилноулт (Quilnault) е разпространен обичая да
поръсват косата си с пепелта от изгорени
папратови листа. Смятало се, че това е
един от начините човек да се сдобие с дълга и блестяща черна коса. Някои племена
го използват като кръвоспиращо средство
– за целта на раната се налагат сдъвкани листа от папратта. В Малайзия цялото
растение се използва като лек при катар
и други заболявания на белия дроб и дихателните пътища. В традиционната китайска
медицина растението има многобройни
приложения – като диуретик, за спиране на
кръвотечение, при треска, хепатит, фрактури, камъни в бъбреците, диария, кашлица, змийско ухапване, изгаряния и др.

••Adiantum phillipense – В Индия, Madhya

Pradesh, 2-3 чаени лъжици стрити на прах
сушени ризоми смесени с вода се дават
по вед-нъж на 3-5 дни на жените като контрацептив. Сушени и стрити ризоми, смесени с вода, се пият (еднократно) от жените по време на менструация за предизвикване на стерилитет. Сокът от свежите листа
(или отвара от свежи листа) са средство за
регулиране на на месечния цикъл. Стритите на прах цели растения били използвани като шампоан за измиване на косата,
средство против косопад и пърхут. В Източна Индия 2g стрити свежи листа от A. philippense се приемат вътрешно на гладно по
два пъти на ден в продължение на 10 дни
за бързо облекчение на стомашно разстройство. Извлек от корените и ризомите
на A. philippense в Индия служи като лек при
треска и дизентерия, астма, епилепсия и
червен вятър. Екстракт от листата се приема вътрешно, а каша от стрити листа се
нанася по долната част на корема за пречистване на урината. Жените от племенната група pachmarhi използват ризомите на
папратта за предизвикване на аборт и за
контрацепция (сушени ризоми, стрити и
смесени с вода се пият 3-5 пъти по време
на месечния цикъл). Други племена използват за същата цел стрити пресни листа
смесени с Cuscuta reflexa. Отвара от пресни листа пък се пие при нередовна менструация. В щата Madya Pradesh листата
на растението се използват за лечение на
настинка, астма, треска, проказа и косопад. В Непал ризомите се палят и с дима се
прави инхалация при периодична треска.
••В Боливия смачканите листа на Adiantum platyphyllum се изцеждат и няколко капки се капват в окото при замъглен поглед за
подобряване на зрението.
••В Аржентина местните племена използват Adiantum pseudotinctum – (дръжки,
листа) при главоболие, гадене, при кръвотечение от носа, след раждане.
••Adiantum poiretii – във Филипините
листата служат за лечение на кашлица,
кожни болести, треска и диабет.
••В Аржентина местните племена използват Adiantum raddianum против треска,
при главоболие, гадене, при кръвотечение
от носа, диария, за изработка на огърлици.
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е използвала на Канарските острови като
лечебно средство. На о-в Ел Йеро (El Hierro)
при диария, а там и на о-в Тенерифе при
бъбречни проблеми. Отварата от листата
се пиела преди лягане против кашлица на
Тенерифе и Ла Гомера. На Ла Гомера също
така с нея лекували астма и грип.
••Adiantum venustum – в Пакистан народната медицина го използва като запичащо,
кръвоспиращо, диуретично и възбуждащо
апетита средство. В Индия се използва като
отхрачващо средство, диуретик, при хемороиди, рани, ухапвания и ужилвания от
насекоми и като средство предизвикващо
повръщане. С отвара от ризомите и листата
в Нигерия лекуват диабет и проблеми с черния дроб. Запарка се приема вътрешно при
проблеми с кръвното налягане. Диуретик.
••Aleuriopteris albomarginata – отвара от
цялото растение се приема вътрешно при
стомашна язва. Настойка от растението се
използва за лечение на дизентерия. Сушени на слънце листа се стриват и смесени
с джинджифил се приемат от жените при
безплодие.
••На о-в Юннан, Китай с Alsophila
costularis лекуват хепатит.
••Alsophila gigantea – 10г свежи ризоми
смесени с 1г смлян черен пипер се пият с
краве мляко два пъти на гладно ежедневно в
продължение на седмица за лечение на бяло
течение при жените в Madhya Pradesh, India.
••В Източна Индия Alsophila glabra се използвало при змийски ухапвания.
••В Аржентина местните племена използват Alsophila setosa против херпес (сварени на супа дръжки на листата).
••В Танзания сокът от листа на Ampelopteris proliféra е една от съставките на билков
лек за мeнингит и енцефалит. В Индия тази
папрат се използва като лаксатив.
••Отново в Аржентина Anemia phyllitidis
служи за лек при синузит, сърдечни проблеми, стомашни болки и като отхрачващо и
антидепресант.
••Anemia tomentosa – за мускулен тонус и
за засилване на имунитета.
••В народната медицина на Индия,
Arunachal Pradesh, стъблата и листата на
Angiopteris crassipes се използват за лечение
на витилиго.

••Медицинските приложения на Angiopteris evecta са многобройни. В Източна Индия

листата стрити на каша и смесени с краве
масло в съотношение 5:1 се прилагат като
мехлем за изгаряне. Екстракт от листата се
приема при дизентерия. Спорите са средство за лечение на проказа, краста и други кожни проблеми. Отвара от ризомите
служела за спиране на кръвотечение след
аборт. Сварени заедно със зелен боб ризоми прилагали при бери-бери. В Индонезия
отвара от A. evecta и D. esculentum се прилагала при болки в гърба на бременни жени.
Ризомите, заедно с бетел и джинджифил се
дъвчели при кървави храчки, особено ако
са причинени от отравяне. Счуканите стебла били съставка на лекове за настинка, а
издънките - на лапи при коремни болки. Във
Филипините надробените млади листа се
налагат като лапи при отоци. В Папуа Нова
Гвинея при треска тялото се маже със сок
от листата на A. evecta. На о-в Yap, Микронезия, папратта се използва за приготвяне
на домашни средства срещу температура и като болкоуспокояващо и за лечение
на мигрена и бактериално отравяне. Също
така местните вярват, че миризмата на папратовите листа действа успокоително и помага при умора. В Полинезия и о-в Фиджи
папратта служи за възстановяване на счупени кости. На о-в Фиджи служи за лечение на
циреи и абсцеси. На о-в Namosi настойка
от младите листа се използва за лечение на
циреи върху женските гърди.
••Aleuritopteris argentea. В Забайкалието
се използва като билка при спазмофилия
при децата.
••Arthromeris wallichiana – Нигерия. Със
смачкани на каша листа се налага навехнато, а същата каша смесена с белтък от
яйце се маже върху счупено за ускоряване
на калцирането на костите.
••В Индия, Arunachal Pradesh, в народната медицина цялото растение Angiopteris
helferiana се използва за лечение на диспепсия, дизентерия, косопад.
••Asplenium ahillerfolium – Нигерия. Отвара от листата и корените се пие като чай.
Счукани пресни листа се използват като
маска за лице. Счукани корени смесени
с палмово олио се приемат вътрешно при
стомашни болки и чревни паразити.

••Във Венецуала Asplenium auritum и

други папрати от този род служат за облекчаване на треска.
••Asplenium australasicum се използва
на о-в Таити за лечение на мигрена.
••В Аржентина местните племена използват Asplenium balansae и Asplenium brasiliense като декоративно растение, като
контрацептив и при менструални болки.
••В Нигерия счукани на паста листа от
Asplenium bulbiferum се използват външно за
лечение на хемороиди. Отвара от листата
се приема вътрешно при проблеми с черния дроб.
••Asplenium caudatum се използва в Индия при кашлица.
••В Северна Африка и Индия ризомите на Asplenium falcatum се прилагат при
малария.
••Корените на Asplenium finlaysonianum
се използват в Индия при диария.
••В Индия на Asplenium formoum се приписва противоглистно действие. Също така
е използвана при жълтеница.
••На о-в Тенерифе при симптоми на
настинка се пие настойка от Asplenium
hemionitis, понякога комбинирана с други
билки.
••В Индия 5гр свежи ризоми от Asplenium indicum с 10ml мляко три пъти дневно за
7 дни се прилагат при лечение на гонорея.
••В Източна Индия 10гр свежи корени от
Asplenium laciniatum стрити на каша и смесени със 100гр кравешка урина се пият сутрин на гладно в продължение на 15 дни за
лечение на вагинални течения при жените
(левкорея).
••Asplenium laserpitiifolium – на о-в Фиджи отвара от листата се използва за лечение на проблеми с белите дробове.
••Asplenium lunulatum в Индия се използва като женски контрацептив и като
лек за кашлица.
••Asplenium monanthes се използва като
диафоретик - средство за изпотяване в
Перу и Колумбия.
••А в островната държава Вануату Asplenium nidus се ползвала със славата на
контрацептив - две папратови връхчета се
ядат от жената сутринта на първия ден след
края на менструацията. В Индонезия отвара или запарка на A. nidus ползвали при

треска. Традиционно тази папрат се ползвала за стимулиране растежа на косата
като се препоръчва често измиване на косата с отвара от листа и кокосово мляко.
В Палау служи за облекчаване на ухапвания и ужилвания от насекоми. Аналогична
е и употребата му на о-в Yap, Микронезия.
В Индия растението има различни приложения в медицината – при кожни проблеми, малария, треска, хепатит, счупвания
на кости, при болки в кръста, проблеми с
уринарния тракт, елефантиаза. Листата се
пушат за лечение на простудни заболявания. В щата Асам (Assam) папратта се използава за лечение на настинка, кашлица,
халитоза и астма. В щата Кумаон (Kumaun)
с папратта лекуват малария, жълтеница и
камъни в бъбреците. В Малайзия с накиснати във вода листа налагат главата на болни от треска.
••Листата на Asplenium phyllitidis се
употребяват като лек при хепатит и треска.
••Asplenium polyodon – на о-в Фиджи настойка от листата се прилага при възпалено гърло. В Индия се дава за облекчаване
на родилни мъки. Растението се слави и с
противотумурни свойства. За целта върху
тумора се поставя компрес от смачкани
върху гранитен камък листа.
••На о-в Хайнан (Hainan island) Китай с
Asplenium pseudolaserpitiifolium лекуват ревматоиден артрит.
••Asplenium rhizophyllum се използвал
от племето чероки в Северна Америка за
предизвикване на повръщане.
••В Менорка, Испания приготвяли настойка от Asplenium sagittatum за лечение на
далака, сърцето и при диабет. От листата
се правели лапи, които използвали при язви.
••Asplenium yoshinagae – В Индия,
Madhya Pradesh, 5г смачкани пресни ризоми смесени с 10мл мляко се приемат три
пъти днев-но в продължение на 7-10дни за
лечение на гонорея.
••Гъстaта смес от разбито във вода
стъбло на Belvisia mucronate служи за облекчаване на болки в кръста. Сокът от листата
се смята за средство против припадъци
при деца.
••В Аржентина племената използват
Blechnum australe като контрацептив за
жени и при главоболие.
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е като стимулиращо менструацията средство, но има и свойството да предизвиква
аборт.
••В Китай се приготвя тинктура от Blechnum eberneum накисната във вино, с която се
третират рани.
••Blechnum magellanicum. В Чили според
народната медицина е полезна при очни
болести.
••На о-в Фиджи обеленото и смесено с
листа стъбло на Blechnum milnei се смачква
и във вид на лапа се на-лага на разтежения
на гърба и кръста, причинени от носенето на
тежки товари. Гореща напитка от листата се
давала за лечение на следродилна треска.
••Blechnum nipponicum. Коренищата се
използват от индианските племена в Канада
при диария. Индианците на територията на
САЩ дъвчат листата при белодробни заболявания и колики, а чаят от листата е тонизираща напитка.
••В Бразилия Blechnum occidentale се използва като антивъзпалително средство, при
заболявания на уринарния тракт, белия и
черния дроб.
••Жените от местните племена в Индия
използвали младите листа Blechnum orientale, за да предизвикат стерилитет. За целта
три дни поред ядяли листата, а за подсилване на ефекта след двуседмична пауза
повтаряли процедурата. Интересно е, че същото растение се използва за лечение на
импотентност при мъжете. Наред с това със
смачкани листа правели маска за лице за
премахване на петна. Папратта се използвала и за спиране на кръвотечение от рани.
В Източна Индия 2-3 капки сок от листата се
капват в ухото при болки. Свежите листа се
ползват при проблеми с пикочния мехур.
На Малайския полуостров препоръчват извлек от листата на B. orientale за лечение
на циреи, а в Индия с растението лекуват
циреи при деца. В Индия и Полинезия ризомите се използвали при чревни паразити
и проблеми с пикочния мехур. На о-в Yap,
Микронезия, от папратта се приготвя ободряващ тоник за децата. В Китай ризомите
служат като лек при проблеми с пикочните пътища. растението се използва във вид
на лапа при циреи в Централна Индия. По
аналогичен на-чин се използва и в Малайзия

и Китай. В Индия папратовите листа и ризомите са употребявани като лек при проблеми с пикочния мехур, освен това служи
като средство за изпотяване. Счукани листа
накиснати в краве мляко се използват при
астма, чревни паразити, като антибактериално средство и за повишаване на плодовитостта на жените. Каша от млади листа и
ризоми се смесва с изсушен джинджифил
(Zingiber officinale) и се маже върху пресни
порезни рани за обезболяване и спиране
на кръвотечението. В Индонезия младите
папратови връхчета се накълцват, нагряват
и се налагат по периферията на мокри язви
и екземи. Китайската народна медицина
използва папратта като лек за проблеми
с уринарния тракт. Ризомите служат като
противоглистно средство. Освен това растението се използва в народната медицина
при диария и стомашно неразположение. В
Папуа Нова Гвинея B. orientale намира интересно приложение – с нея се предизвиква
постоянен стерилитет при жените. За целта
връхното листо се яде три дни поред, после
се прави двуседмична пауза и отново листата се приемат в продължение на три дни.
На о-в Таити и островите Кук се използва за
по-бързо заздравяване на рани.
••Botrychium lanceolatum се приема като
седатив при деца.
••Botrychium lanuginosum – в Индия се
използва при дизентерия като антибактериално средство. В Нигерия сварени ризомите
служат като лек при пневмония и катар на
белия дроб.
••Botrychium multifidum се прилага като
лек за заздравяване на рани.
••Botrychium virginanum служи като
средство против дизентерия в Индия. Листата се използват като седатив и средство за
понижаване на телесната температура. Лосион от ризомите се използва при ухапвания от змии, изгаряния, порезни рани и язви.
Чай от ризомите предизвиква повръщане
и изпотяване. По подобен начин растението се използва и от индианските племена в
Северна Америка. В племето Абенаки растението се използва при холера. В племето
Ojibwa счуканите корени се слагат на пресни рани, а също така и на звийско ухапване.
••Botrychium simplex се използва като седатив при ухапване от змии в някои север-

ноевропейски страни.
••В Аржентина Campyloneurum lapathifolium освен като декоративно растение се използва при менструални болки и при гастрит.
••Пак там Campyloneurum nitidum е декоративно растение, но се използва и против треска, при епилепсия, за мускулен тонус, за прочистване на кръвта, като женски
контрацептив, за предизвикване на аборт,
при менструални болки, за улесняване на
раждане, след раждане, при гастрит, при
астма, при лумбаго, при бъбречни инфекции.
••На Малайския п-в изсушените листа
на Cephalomanes javanicum, смесени с чесън
и лук се пушат, за да се премахне главоболие. В Индонезия същата папрат е една от
съставките на лек срещу ухапано от змия.
••В Източна Индия прясно изстискан
сок от листата на Ceratopteris thalictroides
се използва за спиране на кръвотечението
на пресни рани. Листата в Индия служат за
лек при кожни проблеми, болки в стомаха,
чревни паразити и хемороиди. При кожни
проблеми се прилагат лапи от листата.
Лапи от C. thalictroides във Филипините и Малайзия се прилагат при кожни проблеми. В
Китай растението се прилага за спиране
на кръвотечение.
••В Непал редица видове от род
Cheilanthes се използват при стомашни
проблеми: Cheilanthes albomarginata, C. anceps (със Drynaria diandra), C. bicolor и C.
tenifolia. Сокът от растението в доза 6 чаени
лъжички се взема 2-3 пъти дневно. Сокът от
Cheilanthes rufra също се препоръчва в доза
2 чаени лъжички три пъти дневно при лошо
храносмилане.
••Cheilanthes albomarginata - в Индия
стрити сухи листа заедно с корен от джинджифил се ползвали вътрешно като средство срещу безплодие. В Индия екстракт от
листата,смесен с мед, се приемал след
ядене като лекарство срещу туберкулоза.
Тази билка има репутация на добро общо
тонизиращо действие за деца и болни. В
Непал сокът от растението се използвал
за лечение на порезни рани. В индийската
народна медицина отвара от Cheilanthes albomarginata и C. farinose се препоръчват при
болки в гърдите. В Нигерия екстракт от листата се използва външно при абсцес. Отвара

от ризомите се ползва като лек при диария.
••Cheilanthes anceps се използва при
туберкулоза, настинка, астма както и при
възпаления на ставите.
••Cheilanthes bullosa – сокът от растението филтриран и смесен с оризово нишесте се дава три пъти на ден в доза 2030ml при отделяне на тъмно жълта урина.
••Cheilanthes catanensis – на Канарските
острови (Тенерифе) се е използвала като
диуретик и при проблеми с бъбреците и за
отстраняване на камъни в бъбреците. Пак
там е позната и като лек за проблеми с белия дроб и дихателните пътища.
••В Еквадор Cheilanthes chrysophylla билка за лечени е на камъни в пикочния мехур.
••В В Калифорния чай от листа на Cheilanthes covillei се използвал като диуретик
или тонизиращо средство.
••В Африка Cheilanthes contracta е известна като лек срещу ракови заболявания.
••Cheilanthes farinosa - в Индия, Madhya
Pradesh, отвара (10-15мл) от листата се приема орално в продължение на седмица за
регулиране на месечния цикъл на жените.
В Етиопия с тази папрат третират кожни възпаления.
••В Чили Cheilanthes glauca е известна
като антивъзпалително средство както и
като лек за диабет.
••В Африка зулусите използват стритите на прах корени на Cheilanthes hirta като
лекарство за тения. Смесена с джинджифил същата папрат се използва в Лесото
като лек за възпалено гърло.
••В Мексико използват чай от Cheilanthes kaulfussi като лек за проблеми с белите
дробове.
••В Чили с настойка от листата на Cheilanthes pruinata лекуват треска.
••В Малайзия в миналото използвали пепел от Cheilanthes tenuifolia и няколко
други растения като пудра при новородени. Отвара от същата папрат се ползвала
като тонизиращ лосион за коса в Малайзия и Амбон, Индонезия. На Фиджи отвара
от листата на папратта се дават на децата
при стомашни болки. В Индия ризомите и
корените се използват за цялостно тонизиране на организма. В Малайзия пудрата
за бебета била комбинация от C. tenuifolia,
Hedyotis hispida и Biophytum.
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лек при проблеми с уринарния тракт.
••Зулусите в Южна Африка използвали
Cheilanthes viridis за лечение на рани, като
налагали мястото с изсушени и стрити или
свежи и смачкани листа от папратта.
••Настойка от американския вид Cheilanthes wootoni се използвал за лечение на
огнестрелни рани.
••В Източна Индия 5гр свежи корени от
Christella parasitica смесени с 1g свежи корени на Asparagus racemosus и 5g захар се
варят в 250ml вода. Отварата се приема
вътрешно за 10дни за облекчаване симптомите на ревматизъм и подагра, както и за
лечение на сперматорея. С папратта се лекуват и рани.
••Пак в Лесото Cheilanthes eckloniana служи за лечение на рани като за целта растението се изгаря и с пепелта се поръсва болното място.
••Златистите власинки на Cibotium
barometz отдавна се използват в Китай и цяла
Югоизточна Азия като кръвоспиращо средство. Отварата от ризомите в Китай и Япония е популярен лек за множество болести:
ревматизъм, бъбречни заболявания, заболявания на черния дроб и простатата. За
бъбреците и черния дроб се добавя кора от
Eucommia ulmoides, корен от лугачка (Dispsacus
sp.) и Archyranthes bidentata. Във Филипините
стъблата се използват за лечение на рани и
язви. в Малайзия запарка от листата лекува
припадъци.
••Coniogramme caudata – Нигерия. Екстракт от листата се приема вътрешно при
проблеми с уринарния тракт, болки в гърба
и камъни в жлъчката.
••В Полинезия Cyathea affinis се използва
като кръвоспиращо.
••В Източна Индия 10g свежи ризоми на
Cyathea gigantea (=Alsophila gigantea)се смесват с 21 зърна черен пипер и стрити се пият
с мляко на празен стомах два пъти дневно
в продължение на седмица за лечение на
бяло течение при жените. Вътрешността на
стъблото се използва за храна.
••Cyathea lunulata – сокът от стъблата и
листните дръжки се използва външно като
лек за главоболие. Отвара от счукани млади
листа се дава на родилки за съкращаване

на времето за раждане. На о-в Beqa във Фиджи дъвченето на стъблото на тази папрат се
смята за средство против възпалено гърло.
••Cyathea medullaris в Полинезия се използва като кръвоспиращо.
••Cyathea phalerata в Брзилия се използва при разширени вени, хемороиди и като
противовъзпалително.
••В щат Асам (Assam) Cyathea spinulosa
се използва при косопад и като афродизиак.
••Cyathea stokesii на о-в Пасха (Rapa Nui)
в Тихия океан папратта се използва като кръвоспиращо средство.
••Cyclosorus interruptus – сварените листа на папратта са използвани при циреи,
язви и рани.
••Cyclosorus unitus – сокът от изстискани
листа се давал за облекчаване на раждането особено при първо дете. Растението е
познато като билка и на о-в Нова Гвинея.
••Davallia fejeensis – листата се използват
за лечение на стари и нови рани: няколко измити млади листа се смачкват между измити речни камъни, слагат се в чист плат и сокът се изстисква директно в раната, слагат
се смачкани листа и отгоре се превързва.
Листата на папратта заедно тези на Melochis
vitiensis се използват за лечение на порезни
рани. Има сведения и за прилагане на растението за лечение на стомашни болки. На
о-в Фиджи от растението се приготвя лек за
заздравяване на фрактури на костите.
••В китайската традиционна медицина Davallia mariesii се употребява като антивъзпалително средство, за регулиране на
кръвното налягане, при рак, фрактури, като
средство за забавяне на стареенето.
••В Таити отвара от Davallia solida се използвала за къпане на новородените и при
болезнена менструация. според народната
медицина отварата от стъблата помага при
бронхиална астма. Сок от листата се дава
на възрастни при бактериални инфекции. В
Полинезия отвара от папратта се използва
при липсваща менструация, при гонорея,
бяло течение (левкорея), възпалено гърло,
астма, като пургатив, за ускоряване зарастването на рани, при повръщане, при лечение на фрактури. На о-в Самоа се използва външно под формата на лапи като лек за
артрит. Освен това е и средство за спиране
на вътрематочни кръвоизливи. На о-в Yap,

Микронезия, папратта е лек за възпалено
гърло. На о-в Фиджи растението е лек за
астма. В Нова Каледония папратта се използва като антидот при отравяне с риба.
••Интересно приложение в народната
медицина намира Davallia tenuifolia. Пепелта от лис-тата смесена със сусамово
олио има свойството да запазва цвета на
косата, т.е. предпазва я от побеляване.
••Dicksonia sellowiana е използвана в
Аржентина за лечение на изгаряния и при
дребна шарка.
••Dicranopteris linearis. Листата се киснат и после варят, за да се получи средство
против колики при бебетата. На о-в Namosi,
Фиджи сокът изстискан от листата се прилага външно при хемороиди. Отварата от
листата има славата на пенкилер, който
помага при апендицит, стомашна язва,
диспепсия, астма и гърчове. Употребява се
в народната медицина на цяла Югоизточна Азия, Никобарските острови и Таити. В
Индия, щат Асам (Assam) смачкани 10-15мг
свежи листа смесени с топло краве мляко се приемат в продължение на месец
за повишаване шанса от забременяване.
В Малайзия листата служат за лечение на
астма и треска. Също така са и антибактериално средство. Ризомите са противоглистно средство. В Нова Гвинея с нея лекуват циреи, язви и рани. Dicranopteris linearis
– Смачкани 10-15мг свежи листа смесени
с топло краве мляко се приемат в продължение на месец за повишаване шанса от
забременяване. Madhya Pradesh, India.
••Diplazium cochleata – има сведения, че
в Индия е използвана като лек при проказа,
епилепсия и ревматизъм. Служи и като лек
при ухапвания и ужилвания от насекоми.
••Diplazium dilatatum – в Индия се използва като диуретик.
••Diplazium esculentum - в Индия бремнните ядяли млади свежи листа за улесняване на раждането. В Източна Индия около
20g свежи ризоми се варят в литър вода
докато остане около 1/4 от течността. 3ml
от тази отвара се смесват с 2g мед и се
приема на гладно два пъти дневно за 15 дни
за лечение на сперматорея. Отварата от D.
esculentum се смятала за добро средство
при кървави храчки или настинки, както и
като общо тонизираща напитка. Екстракт

от възрастните листа на папратта се прилагал външно при треска. С листата натривали тялото, за да се премахне лошата
миризма на пот. Стритите на прах ризоми
се прилагали при диария и дизентерия. В
провинция Bua на Фиджи сдъвканите млади листа се смятат за помощно средство
при зъбобол. В Индия ризомите и листата
се използват в народната медицина – при
подагра, запек, болки в ушите, треска при
малария, кашлица и настинка. В Индия,
щат Асам (Assam) листата се използват от
бремнните като тоник след раждане. В район Lohit на щата Arunachal Pradesh, Индия
D.esculentum се прилага при лечение на
диабет. В Нигерия младите листа се ядат
като зеленчук поднесени заедно със yam
- сладък картоф (Dioscorea sp.). настойка от
листата се използва при зъбобол. Листата
се използват от бременните за улесняване на раждането Тънките влакнести корени в Индонезия били смятани за средство
за стимулиране растежа на косата и жените ги носели заплетени в косата си. Интересно е, че в наши дни в Русия се предлага билков шампоан за стимулиране на
косата за мъже, който съдържа екстракт от
Diplazium sibiricum.
••Dipteris conjugate на островите Фиджи
се смята за мъжка билка.
••На о-в Фиджи напитка, приготвена от
листата на Diplazium melanocaulon, се използва като лек при лошо храносмилане,
а смесена с други билки при всевъзможни
леки болежки и неразположения. Листата
се използват за лечение на циреи.
••Dipteris wallichii – цялото растение в
индийската народна медицина се употребява при хепатит и стамашни болки.
••Drymoglossum piloselloides – в Индия,
щата Асам (Assam) листата са лек за обриви, а от-варата от тях лекува едра шарка, дерматофитозa (tinea) и като действа болкоуспокояващо. Прилага се и като
компрес при главоболие.
••В Индия извлек от цялото растение
Drynaria quercifolia се използва за облекчаване на треска. С лапи от счукани листа в
Малайзия се налагат отоци. С разредения
сок от листата се ръси главата на пациент
с треска. Във Филипините папратта е лек
за стомашни болки, треска и настинка.
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••В Южните щати на Индия запарка от
листата на Cheilanthes tomentosa служи като
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лите събират сочните ризоми на D. quercifolia, но смятат, че те са лековити само когато
растат на кокосова палма. Жителите на Соломоновите острови използвали растението
като лек за морска болест и вярвали, че дъвченето на определени части от него правят
войните пъргави и сръчни. Ризомите се използват за лечение на коремен тиф, треска
и настинка. На островите Фиджи отвара от
свежи или сухи ризоми се прилагала при
кървава кашлица. Папратта е използвана
като лек при чревни паразити. Отвара от
ризомите се използвала при треска. Също
така се използва при стомашни киселини,
туберкулоза и треска, диспепсия, диария,
ставни проблеми, мигрена, фтизис, като
запичащо, антибактериално, противовъзпалително средство. В Таити папратта е използвана като лек за артрит. В Бангладеш
с ризомите се третирали умствени разстройства. Смесена с Asparagus racemosus
папратта наложена върху главата има успокояващ ефект и предпазва от косопад.
В Тайландската народна медицина Drynaria quercifolia се използва като диуретик.
••В китайската медицина Drynaria fortunei се използва за спиране на кръвотечение, лекуване на рани, бъбречни кризи. В
Юннан, Китай служи за лечение на лумбаго.
••В Индонезия листата на Drynaria pleuridioides се използват като заместител на популярния бетел. По същия начин се използват и ризомите на D. sparsisora.
••Drynaria quercifolia – в Южен Бенгал кашата от счукани ризоми се използва в народната медицина за лечение на рани от
изгаряне.
••Drynaria rigidula – В Индонезия и Филипините отвара от ризомите се прилага при
гонорея и дизентерия. Сдъвкани листата са
лек за морска болест. На о-в Фиджи сокът от
листата се прилага външно при хемороиди.
••Drynaria rosii – на о-в Хайнан, Китай се
използва като диуретик, за лечение на диария и кашлица.
••В Китай ризомите от Drynaria sinica
смесени с плод на кучешки дрян и корен
от Rehmannia sp. били лек при шум в ушите,
глухота и зъбобол.
••В китайската традиционна медицина
много добра репутация има Guan Zhong
(Dryopteris crassirhizoma). Това е вид папрат,

която расте в планинските райони на североизточен Китай (Dong Bei), затова често се
нарича Dong Bei Guan Zhong. Като лек се
използват ризомите, които се събират през
есента. Премахват се листата и корените
на папратта, ризомите се почистват и сурови или сушени се приготвят като отвара
или алкохолен екстракт.

Dryopteris
crassirhizoma
Dong Bei Guan Zhong

ризоми

Както при много от другите представители
на род Dryopteris, и тази папрат е позната
преди всичко като противоглистно средство. Като действието се отнася не само до
кръглите, но и до всички видове паразитни
червеи при човека и домашните животни,
включително метил при овцете. Често при
приготвяне на екстракта участват редица
други видове папрати - Lunathyrium acrosti-

chioides, Matteuccia struthiopteris, Osmunda japonica, Blechnum orientale, Brainia insignis, Cyrtomium fortunei и Woodwardia japonica. Guan

Zhong е известна като средство за облекчаване и лечение на кръвотечение от носа,
кървави храчки, кръв в изпражненията. Мускулни инжекции при маточно кървене след
операции, след аборт или раждане се оказват много ефективни (при над 90% от случаите) и нямат странични ефекти. Екстрактът
от D. crassirhizoma притежава и болкоуспокояващо и противовъзпалително действие.

Същевременно е установено, че засилва маточните контракции, затова не се
препоръчва при бременни жени, деца и
хора страдащи от стомашна язва. Освен
това има данни за използването на папратта при кожни заболявания и такива свързани с развиване на температура – циреи,
шарка, заушка, грип, менингит и пневмония. При клинични изследвания е установено, че разликата в заболеваемостта от грип
между група доброволци приемали превантивно по два пъти седмично Guan Zhong
и такива, които не са, е над 20%. Установено е и антибактериално действие по отношение на Staphylococcus aureus. Множество
изследвания от края на XXв насам установяват антивирусно действие на препарати
от различни видове папрати. Установено е
положително повлияване на заразените с
HIV, както и при такива с рак на простата и
кожни форми на рак.
В Индия екстракт от цялото ратстение в
доза 10-15мл се препоръчва за лечение на
гонорея. В Източна Индия екстракт от цялото
растение се приема два пъти дневно при
ухапване от змия, а отделно паста от растението се налага върху раната от ухапването за предпазване от инфекция. Малка
доза стрити на прах ризоми размесени с
вода пък се пиели по два пъти дневно като
лек при проказа, епилепсия и ревматизъм.
Ризомите имат противогъбично действие
и се използват за налагане на язви и отоци. Сок от ризомите се дава по две лъжички преди ядене при амебна дизинтерия. В
Япония коренищата са лек срещу чревни
паразити и цестодоза. По подобен начин
се използва в китайската и корейската народна медицина. В Корея отварата от коренища се прилага и като лек при амебна
дизентерия, а отварата и стритите на прах
коренища са кръвоспиращо средство. В
Япония коренищата се използват като болкоуспокоително средство при гастралгии
и хематоми. В руската народна медицина растението под формата на отвара
или стрити на прах ризоми се прилага при
женски болести, изгаряния и абсцеси.
••Dryopteris cochleata – Екстракт от цялото ратстение в доза 10-15мл се препоръчва за лечение на гонорея. Madhya Pradesh,
India.
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Концентрираната отвара от ризомите се използва при чревни паразити. В Индонезия с
лапа от смесените вътрешност на ризомите
на D. quercifolia и сок от дървото Lannea coromandelica се налага главата на страдащ от
главоболие. В Индия папратта се прилага
като лек при силна треска, настинка и туберкулоза. При стомашни болки стъблото
се надробява на дребно, накисва се във
вода и екстрактът се пие. На о-в Ява и във
Филипините отвара от ризомите лекува гонорея и дизентерия. В Индонезия сокът от ризомите смесен с други части на растението
се смятал за полезен при диария. Настърганите ризоми се прилагали външно при отекли крайници и циреи. Отвара от ризомите
смесени с Inocarpus fagiferus се прилагала
при гонорея. Листата смесени с мед и Alpinia galanga се поставяли в носа като средство против повръщане. Също така вярвали,
че лекува очни заболявания. Във Филипините
корените се ползвали при ухапване от змия.
В Индия смачканите ризоми били средство
за улесняване на раждането, а в разредено състояние - за лечение на болки в ушите. В Индия изсушени на сянка млади листа
се смесват със стрити на прах корени от
Saraca asoca в съотношение 1:1 и се пият с
чаша мляко след вечеря в продължение на
15 дни за повишаване на мъжката потентност. 20g стрити на прах ризоми смесени
с 50ml вода и черен пипер (Piper nigrum) се
пие два пъти дневно при диария. 10-15g стрити ризоми накиснати в краве мляко се пият
при колики и бъбречна криза. Воден извлек
от 50g счукани ризоми в 250ml вода се пият
един или два пъти на ден в продължение на
два дни при треска. С каша от ризомите и
стерилните листа се маже скалпа при плешивост или косопад. Кашата от счукани ризоми смесени с беладона (Attropa belladona)
се прилага външно като лапа върху места
на костни фрактури. Горещ воден екстракт
от ризомите се пие за лечение на кашлица
и като отхрачващо средство. Каша от ризомите се прилага външно за ускоряване
зарастването на рани. Парчета от цялото
растение (изсушено) се използват за лечение на кървящи венци и зъбобол. Прах от изсушените ризоми се приема ежедневно в
доза 20g в продължение на един месец за
лечение на импотентност. На о-в Ява лечите-
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хомеопатията коренищата са средство за
борба с чревни паразити.
••Dryopteris fragrans. В тибетската медицина растението се използва за лечение
на ентероколит, дизентерия, нефрит, грип,
чревни паразити. Листата – при диария и
висока температура. В руската народна
медицина външно като болкоуспокоително при навехнато и изкълчено, главоболие
и болки в ушите. В Сибир отварата/настойката е известна като отхачващо средство, в
Якутия – като лек за стомашно-чревни заболявания и детски паралич, в Далечния Изток
– при туберкулоза, язва на стомаха, ангина
и външно при абсцеси.
••Dryopteris heterocarpa – В Малайзия народната медицина използва листата на тази
папрат за лечение на витилиго. В Pahang,
Малайзия младите листа на растението се
използват за храна.
••В Индия сокът от листата на Dryopteris
hirtipes се дава при епилепсия. Използва се
и като антибиотик.
••Dryopteris marginalis – под формата на
настойка от ризомите папратта се използва
от индианското племе Кри (Cree) като лек за
чревни паразити.
••В Аржентина Dryopteris nobilis се прилага при настинки, главоболие, диария, сърдечни проблеми, менструални болки.
••Dryopteris sichotensis. В корейската народна медицина стритите на прах коренища се прилагат при анемия.
••В Нигерия напитка приготвена от ризомите на Dryopteris wallichiana се пие при
ревматизъм. В Кумаон (Kumaun), Индия е
лек при дизинтерия и кожни възпаления.
••Diplazium sibiricum. В Тибетската медицина се използва при ентероколити. Дизентерия, нефрит, грип и срещу чревни паразити.
••Аржентинските племена прилагат
Elaphoglossum pachydermum като контрацептив за жени, при менструални болки и за
предизвикване на аборт.
••Gymnocarpium disjunctum се използва
от индианското племе Abenaki залечение
на холера.
••В Нигерия отвара от млади листа на
Glaphyropteridopsis erubescens служи за лек

при диспепсия. Стрити на каша листа се
прилагат външно при ревматизъм. Стрити
на прах корени смесени с вода са антидот
за ухапване на скорпион.
••На о-в Бали Gleichenia linearis се употребява както външно така и вътрешно. Лапи
от стрити листа служели като лек срещу
треска и за зарастване на рани. Вътрешно
се прилагала като противоглистно средство. В Тайланд запарка от папратта пиели
при безсъние и със такава къпели децата
с кожни обриви. На Хаваите с екстракт от
растението лекували запек. Сред другите
заболявания, които са лекувани с G. linearis
са болки в кръста, изгаряния, навехнато,
краста, гонорея, безплодие. В Нигерия екстракт от цялото растение се дава вътрешно
на деца при температурен гърч, след което
се прави студена баня за сваляне на температурата. В Полинезия растението е лек за
гонорея и херния.
••На о-в Ява използват ризомите на
змийската папрат Helminthostachys zeylanica
като средство против диария, като казват, че
свежите или счукани на брашно листа са
много ефикасни. Освен това сокът от листата е лек при катар, а кашата от ризомите
вътрешно или външно върху гърдите се прилага при туберкулоза. На Молукските острови ризомите са смятани за слаб лаксатив,
а сдъвкани с бетел са се използвали като
средство за откашляне. В Малайзия с ризомите на H. zeylanica лекували сифилис. Във
Филипините се използва срещу малария, а
в Индия за лечение на ишиас. Отвара от папратта служи като лек срещу импотентност,
дизентерия, малария, фтизис, коклюш (магарешка кашлица). Сокът от листата облекчава пъпки по езика. 5g стрити на прах ризоми смесени с краве мляко действат тонизиращо. В Индия ризоми от тази папрат, корен
от Chlorophytum tuberosum и корен от Bombax
ceiba смесени на паста се мажат в продължение на месец за облекчаване на болки в
кръста от дискова херния. Листата на растението имат антивирусно, противовъзпалително действие. Стрити на прах ризоми се
дават при сперматорея и за стимулиране
на мозъчната дейност. Цялото растение се
използва като болкоуспокояващо и афродизиак. На Молукските острови тази папрат
е важно природно лечебно средство.

С извлек от ризомите ѝ се лекуват циреи и
язви, освен това се използва като слабително средство. Ризомите се добавят към противоглистни средства.
••Във Филипините сокът от листата на
Hemionitis arifolia понякога смесен с този
на други видове се ползвал за поръсване
на изгорено. В Източна Индия около 10гр корени на H. arifolia стрити на прах се приемат вътрешно с вода на празен стомах
два пъти дневно за 10 дни за лечение на хипертония. Понякога папратта се използва и
кото лек за диабет.
••Hemionitis tomentosa освен като декоративно растение се използва в Аржентина
при сърдечни проблеми, бъбречни инфекции, менструални болки, лечение на стерилитет при жените, прочистване на кръвта.
••В Индия местните пушат изсушената
Hymenophyllum javanicum, смесена с чесън
и лук, при главоболие.
••В Индия ризомите на Hypodematium
crenatum се прилагат като антибактериално средство. В Индия, Madhya Pradesh, 5-10г
сдъвкани листа (или стрити на прах сухи
листа) смесени с прясно краве мляко се
пият от жените 5 дни след края на месечния
цикъл в продължение на седмица за подпомагане на зачеването.
••Hymenophyllum denticulatum се използва за лечение на диария и малария в
Малайзия, Саравак (Sarawak).
••В Малайзия листата на Hypolepis glandulifera се използват като лапи за лечение
на циреи.
••Isoetes coramandeliana – в Европа с растението лекуват болки в далака и черния дроб.
••Lophosoria quadripinnata. Растението е
познато като средство за спиране на кръвотечение. Използват се стрити на прах листа
или пепелта от изгорени листа. За същата
цел се използват и влакнестите люспи , които
са изобилни в основата на листните дръжки.
••Lemmaphyllum microphyllum - на о-в
Хайнан, Китай се използва за лечение на
ревматоиден артрит, възпалено гърло и
кашлица.
••Leptochilus pteropus – в Индия цялото
растение се използва за заздравяване на
рани и порязвания.
••На о-в Фиджи сокът от листата на Lindsaea ensifolia се дава при трудно раждане

••В Непал ризомите на Leucostegia immersa се използват като лапи за лечение на

циреи. Също така имат антибактериални
свойства и се използват като лек за запек.
••Loxoscaphe gibberosum – на о-в Фиджи
течността дестилирана от листата се капва
в ушите, устата или носа като лек за силен
синузит.
••На о-в Бали Lygodium circinatum се
използва превантивно за облекчаване на
родилни болки. В Малайзия L. circinnatum
е бил използван за облекчаване на раждане, а Нова Гвинея - като контрацептив. В
Индонезия със счуканите листа се налагат
рани. В Индонезия и Филипините корените
и рахисът се използвали сдъвкани за третиране на ухапване от отровна змии или
насекоми за неутрализиране на отровата.
По подобен начин В Бангладеш сокът от цялото растение на папратта се е използвал
за лекуване на ухапано от насекоми.
••Lygodium conforme – на о-в Хайнан, Китай е лек за хепатит.
••В Индия инхалация с листа от Lygodium flexuosum се ползвала при менорагия и
за лечение на безплодие. Папратта се използва и за лечение на жълтеница, хемороиди и сперматорея. В Източна Индия мехлем от корените на папратта и синапено
масло се използвал като лек за екземи. Същата папрат смачкана на пюре се използвала като мазило помагащо за зарастване на счупени кости. Една лъжичка сок от
растението приета два пъти дневно облекчава треска. Запарка от листата се ползва
за лечение на женско безплодие. Жените я
използват при болезнена менструация. Настойка от растението (10-15мл) се използва
от жените за намаяване на кървенето по
време на месечния цикъл и за лечение на
безплодие. 10-15мл воден екстракт от ризомите се приема в про-дължение на две
седмици за лечение на гонорея и липса
на цикъл. В Индия, щат Асам (Assam) се използва като експекторант. Счуканите ризоми се налагат на болен кръст. Растението
се смята за отхрачващо средство. Екстрактът от корените в синапено олио се използва срещу чревни паразити. Паста от листата намазана върху кожата помага при
кожни болести. Паста от ризомите се използва за лечение на хемороиди и херпес.
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••Племето оджибуа в Северна Америка използва запарка от корените на Dryopteris cristata при стомашни проблеми. В
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••В Нигерия воден екстракт от млади

листа на Lygodium palmatum се прилага
външно върху циреи, абсцеси и отоци.
••Lygodium pinnatifidum в Индия служи
за облекчаване на ухапвания и ужилвания
от насекоми.
••На о-в Фиджи Lygodium reticulatum се
използва при нередовен месечен цикъл, хемороиди, диспепсия, циреи, абсцеси, мускулни разтежения, фрактури и навяхвани.
Папратта се ползва и за женски контрацептив. В Индия отвара от листата се използва
при менструални смущения. Растението се
слави като антисептик. Напитката приготвена от счукани листа се използва за лечение
на мускулни разтежения при деца. Листата
се счукват, за да се получи течност, с която
лекували чревно разстройство и подуване
на стомаха. Сокът от цялата надземна част
се използвала като лек при хемороиди. Отвара от листата и дръжките се пие четири
пъти дневно в продължение на месец за
лечение на импотентност. Отвара от счуканите листа на L. reticulatum и Leucosyke
corymbulosa е лек за циреи и счупени кости.
Съществуват известни съмнения за правилната идентификация на вида папрат. Отвара от счукани листа на папратта с кора на
Tarenna sambucina, Geniostoma vitiense и
Mussaenda frondosa се прецежда и се пие
при чревно разстроиство. Алтернативно
може да използва смес от L. reticulatum и
Premna taitensis. Смес от листата на папратта и Hernandia nymphaeifolia се препоръчвала на млади жени като контрацептив. За
целта отварата трябва да се пие по веднъж
на месец според фазите на луната. Друга
употреба е за лечение на кожни инфекции.
••Lygodium scandens. В Източна Индия
равни части листа от папратта се смесват с
листа на Andrographis paniculata и ризоми
от Curcuma longa, стриват се и се прилагат
в продължение на седмица за облекчаване
на ставни болки.
••Някои от индианските племена в Колумбия добавят листа от Lygodium venustum
към „ayahuasca„, халюциногенна напитка
приготвена от Banisteriopsis caapi.
••Marattia fraxinea – в планината Усамбара (Usambara) и в Южна Африка екстракт от расте-нието се използва като лек за
анкилостомиаза – заболяване причинено от

паразитен червей (Ancylostoma duodenale или
Necator americanus).
••В Папуа Нова Гвинея Marattia salicina
се използва за лечение на диария и рани.
••Marattia smithii – на о-в Namosi, Фиджи сокът от изцедения дънер смесен с
вода се смята за лек срещу дизинтерия.
••Във Филипините Marsilea crenata се
използва в народната медицина при неврастения и отоци. В Индия лекуват с тази
папрат краста, кожни болести, треска и отравяне на кръвта.
••Marsilea minuta - в Индия екстракт от
цялото растение се използвал като афродизиак както за мъже, така и за жени. В Източна Индия листата, изпържени с масло,
лекуват безсъние, а също подобряват паметта. Oтвара от листата смесена с джинджифил се дава при бронхит и кашлица.
Използва се като лек и при мускулни крампи и очни болести. Сок от младите листа
приложен като капки за нос (два пъти дневно по две капки) лекува мигрена. Пюре
от 10гр смачкани свежи листа и 100гр извара от мляко на черна крава приемано
веднъж дневно в продължение на месец
лекува епилепсия. Прилага се за лечение
на запек, диария, проказа, кожни болести,
хемороиди, диспепсия и треска. Папратта
е диуретик и афродиазиак. В миналото
папратта е използвана като седатив и под
формата на подправка към ястия.
••Matteuccia orientalis. В китайската медицина се използва като диуретик и
средство срещу чревни паразити.
••Matteuccia strutheopteris. При епилепсия. Коренищата се използват при кисти и тумори, менорагия и бяло течение,
кашлица, хипоксия, както и като седатив,
слабително и астрингент, а външно при изгаряния, измръзвания и дерматози. При народа на нанайците (далечния Изток на Русия) се използва за заздравяване на рани
– като противовъзпалително и антисептично
средство.
••В Еквадор със сварените листа на
Microgramma fuscopunctata мажат ставите (колене, лакти, рамене), за да облекчат
ставни болки.
••В Аржентина Microgramma lindbergii
при бъбречни инфекции, глухота, менструални болки.

••В

Аржентина
Microgramma
squamulosa – за отслабване, менструални
болки, контрацептив за жени, след раждане, лумбаго. Microgramma squamulosa – в
Бразилия, района на Сан Пауло се използва
за лечение на язва. В Бразилия, района на
Сан Пауло се използва за лечение на язва.
••В Аржентина Microgramma vacciniifolia
при бъбречни инфекции, глухота, менструални болки.
••Microlepia scaberula – във Фиджи и
Хавай служи като лек при зъбобол. На о-в
Ротума, Фиджи, се използва при болки в
кръста.
••На Никобарските острови счуканите листа на Microlepia speluncae са средство против треска. На о-в Фиджи отвара от
листата се смята за лек при зъбобол. Също
така се използвала при очни заболявания.
••Microsorum commutatum се дава на
жените в Таити за облекчаване на болезнена менструация. На островите в Полинезия
служи като лек за бъбречни и урологични
проблеми.
••В Таити Microsorum grossum се прилага като очистително за деца, а ризомите
при липса на менструация или болезнена
такава при жените. Освен това е лек за
гонорея, бяло течение (левкорея) и стерилитет при жените и се дава на жените за
безпроблемна бременност. Прилага се
за спиране на вътрематочни кръвоизливи.
На о-в Фиджи се прилага за укрепване на
родилките след раждане, при стомашни болки и артрит. Както и при отравяне
с риба. На о-в Ротума, Фиджи, папратта
служи за лечение на кашлица, проблеми
с дишането, загуба на апетит, кожни болести, очни болести и епилепсия. Помага и
за спиране на кръвотечение от рани и за
облекчаване на ухапвания и ужилвания от
насекоми. На о-в Фиджи с папратта лекуват грип, диария, стомашни болки и фрактури на кости. Същата папрат се използва
на о-в Таити като лек за болки в тестисите,
гонорея, чревни паразити, повръщане, запек, възпаления, болки в гръдната област,
рак на черния дроб, циреи, абсцеси, рани,
навехнато и мигрена. В Палау се използва за лечение на бактериално натравяне,
мигрена и нощно напикаване. Пак там накълцаните листа на тази папрат, смесени
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Растението помага при кашлица (експекторант). Племето лода (Индия) използва каша
от корени на папратта смесени с корени
от Smilax sp. (Сарсапарила) като лек за стомашни болки. В Кумаон (Kumaun), Индия
сварените със синапено олио ризоми се
налагат локално върху циреи, при ревматизъм, навехнато, краста и екземи, порезни
рани. Лекува заболявания на черния дроб.
По три чаени лъжички сок от растението се
вземат два пъти дневно при треска. В Малайзия L. flexuosum се е използвала външно при
кожни проблеми, а като екстракт (смесена
с други растения) се е пиела при треска. Във
Виетнам сварената папрат се е приемала
като диуретик, а счукана се ползвала за лек
за рани. В Нигерия настойка от листата се
използва за лечение на женски стерилитет.
С каша от стрити листа се маже мястото на
фрактури за ускоряване калцирането на
костите. Външно се прилага и при хемороиди. В Юннан, Китай с растението лекуват
лумбаго и камъни в жлъчката.
••В Непал счуканите на паста листа на
Lygodium japonicum са били лек за краста, а
сокът от тях е лекувал херпес и рани. В Индия
се използва като отхрачващо средство. В Кумаон (Kumaun), Индия се използва като диуретик, при ревматизъм, за болести на белия
дроб и бъбреците. На о-в Хайнан, Китай папратта освен като диуретик и пургатив, е лек
за настинка, главоболие, гастрит и хепатит.
В Пакистан с прах от изсушената папрат се
ръсят рани за ускоряване на заздравяването им. Екстракт от ризомите се приема като
болкоуспокояващо.
••В Източна Индия извлек от листата на
Lygodium microphyllum се дава при дизентерия. Лапи от листата облекчават кожни възпаления и отоци. Листата и сокът от тях се
използват като очистително и за лечение на
рани. L. microphyllium се е прилагал външно
под формата на лапи при навехнато, натъртено или изгорено като също така се е
приемал за кръвоспиращо средство. В Малайзия отварата от растението е лекувала
дизентерия и кървави храчки. В Индонезия
(о-в Ява) същия вид е лек за спилоза, а в Кот
д‘Ивоар - за хълцане.
••В Нова Гвинея местното население дъвче
листата на Lygodium longifolium смесени със
сол от пепел при стомашни болки и диария.
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лечение на циреи и абсцеси. запарка от листата на папратта смесени с тези на Acalypha
sp. се давала на родилки за прочистване.
В Полинезия се използва за ускоряване зарастването на пъпчето на новородените.
••Nephrolepis cordifolia - В Индия се смятало, че екстракт от ризомите предизвиквал
перманентен стерилитет при жените. На
други места се използва като контрацептив.
Служи и като лек за бъбречни заболявания,
кожни болести и проблеми с черния дроб.
Във Филипините отвара от листата се пие
при настинка, а отвара от грудките се прилага при гуша - базедова болест.
••Nephrolepis exaltata - В Индия настойка
от листата се дава на възрастни хора при
амнезия. В Индия ризомите на тази папрат
се използват за лечение на бектериални инфекции, гъбични инфекции, ревматизъм,
анорексия, а листата за кашлица и настинка, запушен нос, хепатит и кожни болести.
Някои племена смятат еднократния прием
на екстракт от ризомите по време на месечния цикъл на жените за причина за траен стерилитет. В същото време в Madhya
Pradesh 10-15мл екстракт от ризомите се използва за лечение на стерилитет при жените
като се пие в продължение на месец. Също
така се използва за регулиране на месечния
цикъл и за облекчаване на родилните мъки.
В щата Тамил Наду екстракт от грудките се
приема при стомашни проблеми и проблеми с уринарния тракт. В Кумаон (Kumaun), с
помощта на папратта се лекуват стомашна
язва, киселини, кашлица и за заздравяване
на рани. В Непал сокът от грудките се приема при треска, главоболие, настинка и кашлица, кръв в урината, стомашни проблеми.
Цялото растение се използва като лек при
бъбречни проблеми, заболявания на черния дроб и кожни проблеми. На о-в Фиджи
папратта също се използва при нередовен
цикъл и за облекчаване на родилни мъки.
В Полинезия се използва за ускоряване зарастването на пъпчето на новородените.
••Във Филипините от младите листа на
Nephrolepis hirsutula се приготвят лапи за лечение на циреи. На о-в Фиджи се използва
за лечение на диария. Отвара от нарязаните
листа се прие при диария. В Гархвал, Индия
отвара от свежи корени и листа се дава при
кашлица. На о-в Тонга се дава на родилки-

те след раждане. В Полинезия се използва
за ускоряване зарастването на пъпчето на
новородените.
••Nephrolepis saligna – отвара от листата (на които предварително е премахната дръжката) в гореща вода се смята
за полезно средство за възстановяване
на различни смущения в кръвоносната система на жените. Сокът от младите листа се смята за помощно средство
при раждане, особено при първо дете.
Прецедения сок от листата се използва също така и при стомашни болки.
••В Аржентина Niphidium crassifolium
– за мускулен тонус, менструални болки,
улесняване на раждането, след раждане.
••Notholaena tomentosa. В Чили се приема
под форма на отвара от цялото растение
и е диуртик и стимулиращо менструацията
средство. Има и противоглистно действие.
••Във Филипините изсушените или свежи части от Odontosoria chinensis са служели
като лек за бактериална дизентерия, ентерити, хранителни натравяния, като добавка
към противоотрова срещу отровни змии.
Също така се прилага при кървящи рани,
изгаряния и възпаления на горните дихателни пътища. в Индия с листата на папратта лекуват чревни инфекции, проблеми с
уринарния тракт и рани. На о-в Мавриций
листата са лек за хроничен ентерит.
••Oleandra colubrina – във Филипините използват ризомите като лек при змийски ухапвания. Отвара от дръжките се смята за ефективно средство за предизвикване на аборт.
••Oleandra musifolia – отвара от дръжките служи за предизвикване на аборт. Ризомите се използват при ухапване на змия във
Филипините. Растението е и противоглистно средство.
••Във Филипините отварата от дръжките на Oleandra neriiformis се смята за ефикасно лекарство при болезнена менструация. А отварата от ризомите се използва
като противоотрова при ухапване от змия.
••В Индия, щат Асам (Assam) стрити сушени ризоми и спори от Oleandra wallichii,
смесени с мляко, се използват като противоотрова при змийски ухапвания.
••Onoclea sensibilis – в Пакистан водния
екстракт от растението се използва като
седатив (успокоително).

••Във Филипините се твърди, че сокът
от смачкани листа на Onychium siliculosum

е добро средство за предотвратяване на
оплешивяването. Отварата от листата се
използвала като лек за дизентерия, макар
че на други места има сведения, че O.
siliculosum има слабително действие. В Индия се използва срещу дизентерия, кожни
проблеми и косопад.
••Ophioglossum gramineum – лепкава отвара от растението се използва като лек
при ангина. Действа кръвоспиращо и се
прилага при контузии, рани и кръвоизливи. Топла отвара от ризомите се използва
от местните племена за лечение на циреи.
Освен това има антибактериално, антисептично и антитуморно действие.
••Екстракт от ризомите на Ophioglossum
grande в южна Нигерия се използва като антидот при змийско ухапване.
••В арабския свят в миналото билколечението е играло важна роля в живота на
хората и стотици растения са били използвани за лечебни цели. Сега само малка
част от тях продължават да се прилагат в
народната медицина. В източното Средиземноморие сред тях са два вида от род
Ophioglossum - Ophioglossum lusitanicum и
Ophioglossum polyphyllum, които намират
антипаразитно приложение и се използват
при лечение на повърхностни рани. Сега и
двата вида са редки.На Молукските острови нарязаните и смесени с кокосово масло листа на Ophioglossum pendulum са се
използвали като крем за коса. На о-в Минданао (Филипините) запарка от листата се
използва като лек за настинка, а спорите
се използват за пудрене на новородените
бебета. На о-в Yap, Микронезия, папратта
е лек за диспепсия.
••Ophioglossum reticulatum - В Аржентина растението е лек за настинка. Във Филипините O. reticulatum се използва като билка
с противовъзпалително действие. Сварените в мазнина листа са лек за рани. Паста
от листата на O. reticulatum се използва като
лапа върху челото за облекчаване на главоболие в Индия. Народните лечители в района
на Chattisgarh, Индия използват тази папрат
като подправка, която се дава на родилките след раждане. Те вярват, че това предпазва от инфекции и укрепва организма.
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с листа на Asplenium nidus, Premma serratifolia
и Erythrina variegate, се изстискват и сокът
се използва за лечение на настинка. На о-в
Yap, Микронезия, се използва за лечение на
саркома и бактериално натравяне. На о-в
Ифалук (Ifalik, Ifaluk) в Микронезия смачканите листа се смесват с Morinda citradolia и
се готвят, за да се използват като превръзка.
На о-в Кошрай (Kosrae), Микронезия млади листа се дъвчат за спиране на диария.
На Самоа отвара от накъсани ризоми и/
или листа се взема като лек за изгаряния, а
също и за кожни инфекции и бавно зарастващи рани. В Бенин растението се смята за
средство срещу кръвоизливи.
••Microsorum mebranifolium – на о-в Фиджи с папратта се лекува задух, отравяне
с риба, циреи, абсцеси, стомашни болки,
мускулни крампи, разтежения, фрактури и
навяхвания. Използва се и като лек за грип
при децата и за укрепване на родилките
след раждане. В Полинезия с отвара от растението се къпят новородените. Служи и като
лек за възпалено гърло, астма, липса на менструация, бяло течение (левкорея) и гонорея.
Освен това е средство против повръщане.
••Сокът от листата на Microsorum punctatum се е използвал като пургатив, диуретик
и средство за лечение на рани. Листата се
използвали за лечение на треска. В Индия,
Arunachal Pradesh, от листата на папратта
приготвят лек за запек, проблеми с пикочните пътища, ухапване от змии, дизинтерия и
за заздравяване на рани.
••В Индонезия сдъвканите ризоми на
Microsorum scolopendria се прилагат при
ухапвания от влечуги на островите Бали и
Сулавеси. На о-в Ява сложен мехлем, който
включва и тази папрат се използвал за облекчаване на родилни болки. В Индокитай
тази папрат се използвала при хронична
диария, а във Филипините служи като слабително и като средство за предизвикване
на изпотяване. В Полинезия се използва като
лек за кожни възпаления и рани.
••Macrothelypteris torresiana – в Индия
листата на това растение служат за лек при
възпаления и треска.
••На о-в Ява Nephrolepis biserrata е традиционен лек за кашлица. В Кот д‘Ивоар се
прилага за спиране на кървенето на рани. В
Саравак (Sarawak), Малайзия се използва за
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••Phlebodium aureum – в Мексико ризо-

мите се използват при треска и настинка,
известни са като средство за предизвикване на изпотяване.
••Parahemionitis cordata - за папратта,
наричана заешкo ухo, се вярва, че лекува
болки в ушите. Освен това е употребявана
като противогллистно средство. В Индия в
продължение на две седмици жените пият
по 10мл отвара от цялото растение при болезнена менструация.
••В Аржентина Pecluma filicula, освен че
е декоративно растение, се прилага като
лек стерилитет при жените.
••В Аржентина Pecluma pectinatifrmis, освен че е декоративно растение, се прилага
за дъвчене (със сладък вкус), епилепсия, за
прочистване на кръвта.
••В Аржентина Pecluma sicca, освен че е
декоративно растение, се прилага при стерилитет при жените.
••В Аржентина Pecluma singeri освен че е
декоративно растение, се прилага при стерилитет при жените.
••Pellaea myrtillifolia. Чили. Настойка от
папратта се пие при стомашни болки и зъбобол.
••Листата на Platycerium bifurcatum се
използват като лапи при треска. На о-в Ява
със смес от листа на папрат, Foeniculum vulgare, Alyxia reinwardti и червен лук се налагат
циреи.
••Във Филипините вярват, че запарка от
листа на папратта Pityrogramma calomelanos,
троскот Cynodon dactylon и свила от царевица лекува бъбреците. Запарка от корените
на Pityrogramma calomelanos пиели при дизентерия. С папратта лекували и малария
– листата се намачкват, натрива се гърба
на болния, а после се слагат под дюшека
на леглото. Като лечебно растение е позната на малайците с китайски корени, които
я отглеждали в градините и като декоративно растение. Множество приложения
Pityrogramma calomelanos намира сред
племената на Гвиана в Южна Америка (сегашните Гвиана, Френска Гвиана и Суринам). Запарка от цялото растение служела
като афродизиак, също така лекувала кръвотечения при жените, водният извлек лекувал венерически болести. Била лек при кашлица, пневмония, настинки.

Запарка от корените облекчавала заболявания на белите дробове. Запарка от
листата лекувала бронхити, настинки и
стомашни болки. С лапа от стритите листа
налагали рани, за да заздравеят по-бързо.
Сокът от листата също спирал кръвотечение. Индия, щат Асам (Assam) листата се
използват външно за спиране на кръвотечение и лечение на рани. Отвара от листата
служи като лек за бронхит, кашлица и стомашни болки. Ризомите имат облекчаващо кашлицата действие. Сред останалите
приложения в Индия са: при проблеми с бъбреците, дребна шарка, треска, хипертония, кашлица, циреи, рани, гастрит, чревни
паразити, астма. Отвара от папратта служи като лек при бъбречни заболявания във
Филипините. В Тринидад и Тобаго папратта
е лек за бъбреци и високо кръвно, треска
и кашлица. В провинция Аябака (Ayabaca),
Перу е лек за рани. В Южна Африка ризомите са противоглистно средство. Отвара
от листата е лек за циреи по носа и устата.
••В Югоизточна Азия лапи от смачкани ризоми на Pleocnemia irregularis се слагат на кожата на зесегнатите от краста. А
лапи от листата на същото растение се използват за натриване на тялото на болни от
треска. Смята се, че запарка от листата е
ефективна при диария.
••Pleopeltis macrocarpa – В Индия се
смята, че половин чаша отвара от цялото растение, изпита нощем, предизвиква
аборт. В Южна Африка отвара от листата
се използва за лечение на настинка, възпалено гърло и сърбежи. Ризомите в Мексико
и Гватемала са лек за кашлица.
••В Индия с екстракт от цялото растение Pleopeltis macrocarpa предизвиквали
аборт.
••В Аржентина Pleopeltis pleopeltifolia
– при менструални болки, стерилитет при
жените.
••В Аржентина Pleopeltis squalida – при
менструални болки, стерилитет при жени.
••Phymatosorus nigrescens – отвара от
листата и корените се приема два или три
пъти дневно за преодоляване на слабост
преди или след раждане. Сокът изстискан от листата се смята за лек за грип при
деца. Сокът също така подпомага заздравяването на счупени кости, мускулни раз-

тежения, стомашни болки, болки в кръста
и диария. Прецеденият сок от стъблата се
пие или капва в носа и ушите при отравяния
от риби. Същите свойства се приписват и
на ризомите. Неидентифицирани части от
растението се препоръчват за лечение на
незаздравяващи рани, мускулни крампи и
силни болки в кръста. Отвара от листа на
папратта и листа на Dendrocnide harveyi
се използва в Beya, Фиджи при деца с проблеми с ануса. Растението се използва и
при мигрена, стомашни и други болки при
родилки, подуване на подмишницата. На
Тонга смачканите листа и стъбла се използват за лечение на циреи.

••Phymatosorus scolopendria = Microsorium scolopendrium = Polypodium scolopendrium

– сокът от листата се пие при стомашни
болки, като очистително или за подуване
на гърдите при кърмене. При последното
сокът може и да се втрива по гърдите. Сокът от листата и тънките ризоми се изсипва в малко студена вода и се пие два пъти
дневно за подпомагане на дишането. Настойка от счуканото стъбло във вряща вода
се прилага при отравяне с риба. Настойка от листата и корените заедно с листа от
Hoya australis и цялото растение Ageratum
conyzoides се пие преди хранене за укрепване на родилки след раждане. Настойка
от папратта и листа на Hoya australis се поела за предотвратяване на усложнения след
раждане. Същата, но с добавка от още
една неизвестна билка, се приемала като
средство срещу след родилна депресия. В
Полинезия с отвара от растението се къпят
новородените. Служи и като лек за възпалено гърло, астма, липса на менстроация,
бяло течение (левкорея) и гонорея. Освен
това е средство против повръщане и средство за лечение на рани, фрактури, навехнато. на о-в Мадагаскар служи като лек за
кашлица и астма. В Самоа счуканите листа се смесват с млада сърцевина на кокосов орех и се налага във вид на лапа при
артрит. Корените също се използват смесени с други билки за лечение на кръвотечение от носа. Листата се използват за лечение на главоболие и катар на стомаха. В
Индокитай младите листа се използват при
хронична диария. В Нова Гвинея с пушека
от нагрято на огъня растение се правят ин-
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В района на Кумаон (Kumaun), Индия с растението лекуват мигрена. Освен това лекува и инфекции на устната кухина. В Индия
със свежите листа приети на гладно заедно
с ориз лекували менструални смущения. А
отварата от цялото растение се ползвала
при кръв в урината и за предпазване от инфекции след раждане. В Източна Индия 5гр
свежи листа смесени с 100гр ориз се правят
на питка и се варят. Питката се яде на гладно 15-20дни при менструални смущения.
По 10мл отвара от цялото растение се пият
в продължение на 15 дни при бяло течение.
Отварата се дава и след раздане на родилката за предпазване от инфекции. Каша от
растението се прилага при изгаряния. В Индия се използва за лечение на възпаления и
рани. Листата служат и като кръвоспиращо
и тонизиращо средство.
В Полинезия (Таити) растението помага при възпаление на пъпчето и други
неразположения на новородените. В Таити
се дава като очистително на деца. Служи и
като средство за спиране на вътрематочни
кръвоизливи, както и за лечение на бяло течение (левкорея). В Палау служи за облекчаване на ухапвания и ужилвания от насекоми. Аналогична е и употребата му на о-в
Yap, Микронезия.
••Osmunda hugeliana – листата на папратта в Индия се използват като кръвоспиращо
и тонизиращо средство. Отделно са лек за
рахит, ревматизъм и колики.
••Osmunda japonica. В китайската медицина листата се използват като диуретик, а в
японската - при гонорея, бери-бери и чревни паразити. Външно се прилага като кръвоспиращо средство.
••Osmundastrum asiaticum – Коренищата имат кръвоспиращо действие. Отвара/
настойка от листата се използва при чревни
паразити.
••Osmundopteris lanuginose – в Юннан, Китай растението е лек за хипертония.
••В Индия листата на Parahemionitis arifolia се използват при болки и като противоглистно средство. Сокът от листата е лек за
изгорено, менструални смущения, както и
при диабет. Ризомите имат антибактериални свойства.
••В Аржентина Phlebodium areolatum се
прилага при менструални болки.
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••Polypodium subpetiolatum – в Гватемала

служи като противовъзпалително средство.
••В Папуа Нова Гвинея папратите от род
Polystichum се използват в народната медицина за лечение на възпаления на лимфните
възли. Папратта се загрява на огън и със сока,
който се отделя, се мажат подутите места.
••Polystichum acrostichoides. Листата накиснати в студена вода и счукани се налагат външно при болки от племето Алгонкини
( Algonquian).
••В китайската народна медицина Polystichum fragrans се използва като лек при натравяне или като средство срещу диария.
••Polystichum minitum. Растението намира приложение като лечебно средство сред
оренното население на Северна Америка.
Например племето Суиномиш (Swinomish)
използва младите неразвити още листа, които сдъвкани и погълнати облекчават възпалено гърло и сливици. Друго племе – Куилоут
(Quileute), лекува рани и циреи със сдъвкани листа поставени върху кора от американска малина Rubus spectabilis. Племето
Каулиц (Cowlitz) също използва папратта, но
те промиват рани с настойка от ризомите
на P. munitum. Куилноулт (Quilnault) поръсват
изгорено с остъргани от листата сори, а с
отвара от корените измиват косата за премахване на пърхут. Жените от племето Луми
(Lummi) дъвчат млади листа за улесняване
на раждането.
••Polystichum moluscens – В Западни Гхати (Western Ghats), Индия екстрактът от листа
със сори по тях е антибактериално средство.
••В китайската медицина Polystichum
omeiense служи като диафорестик (средство за пре-дизвикване на изпотяване).
••Polystichum pungens – в Южна Африка
се иаползва за лекуване на рани. За целта
изсушениете листа се стриват и с тях се поръсва раната.
••Polystichum squarrosum - В Западни Гхати (Western Ghats), Индия екстрактът от листа
със сори по тях е антибактериално средствo.
••а о-в Хайнан, Китай Pronephrium gymnopteridifrans служи за лечение на настинки.
••Pseudodrynaria coronans – от ризомите в
Индия се приготвя лек за херпес.
••На о-в Фиджи Psilotum nudum е лек при
запек и зъбобол. На Хаваите се използва
като лаксатив (слабително средство). В Ин-

дия спорите се давали на бебета при диария. Екстракт от накиснато във вино растение се използва в народната медицина
в Китай.
••В Аржентина използват Pteridium
arachnoideum при менструални болки.
••Pteris altissima е използвана в Хондурас за почистване на кожата и за облекчаване на ухапвания от насекоми.
••В Източна Индия сок от листата на Pteris biaurita се прилага при изгаряния и порезни рани. Освен това в Индия листата се
използват за лечение на рани и дизентерия.
••В Източна Индия Pteris cretica действа антибактериално и каша
от стрити листа се прилага за лечение на рани. Отварата се прилага
при остри респираторни заболявания.
••В Аржентина използват Pteris denticulate
при възпалено гърло и като антидепресант.
••Листата на Pteris ensiformis притежават запичащи свойства, поради което отвара от свежите листа се давала при дизентерия. Във Филипините младите листа се ядат
сготвени на пара и служат за овкусяване на
различни ястия. В Тайван растението е сред
съставките на много традиционни билкови напитки (чайове). На о-в Хайнан, Китай
служи като лек при ревматоиден артрит и
храносмилателни проблеми, както и като
очистително. В Pahang, Малайзия сокът от
млади листа се използва като астрингент
– средство за почистване на обложен език
при деца. Сокът от ризомите се използва за
мазане на подути лимфни възли на врата.
Отвара от свежи листа е лек при дизентерия. Отвара от сушени листа се използва
и при ентерити, треска, малария, болки в
гърлото, проблеми с уринарния тракт и
бяло течение при жените. Във вид на лапи
се прилага при заушки, дребна шарка и
екземи. На о-в Бугенвил (Bougainvelle) папратта се използва от жените за регулиране на месечния цикъл. На о-в Нова Гвинея
с листата се налагат рани и циреи, особено рани от стрели. Отвара от папратта
+ Eclipta prostrata се използва при хемороиди, дизентерия и ентерити. На о-в Вануату
шепа дръжки от листа на растението се
натрива на корема при липса на менструация. В провинция Bua на островите Фиджи
сдъвканите млади листа се смятат за чуде-

сен лек при зъбобол. Папратта присъства
и в народната медицина на Филипините
и Соломоновите острови. В Индия с ризомите и младите листа лекуват дизентерия,
фрактури, подуване на лимфните възли.
••Отвара от корените и листата на Pteris
multifida във Виетнам се използвала като лек
при диария и дизентерия, а също така и като
противоглистно средство. На о-в Хайнан,
Китай е кръвоспиращо и лек за настинки.
••Pteris polyphylla в Китай се използва
при саркома.
••В Нигерия счуканите ризоми на Pteris
quadriaurita се използват като астрингент и
емолент.
••В Индия Pteris quadriaurita служела
като противоглистно средство. Освен това
10мл сок от пресни листа смесени с 200ml
смесен с 200мл палмов сок от дива финикова палма (Phoenix sylvestris) се препоръчва рано сутрин на гладно и на обяд в продължение на 2-3 дни за лечение на нередовен
цикъл. Отвара от пресните ризоми и листа
се приема при хронични неразположение
предизвикано от заболявания на вътрешните органи (далак, черен дроб, панкреас).
В Индия каша от ризомите се маже върху
циреи, за да изтегни събралата се гной.
••Pteris semipinnata - на о-в Хайнан, Китай се използва при ухапване от змия.
••Суровите листа на Pteris tripartita и
близкородствената Pteris wallichiana са се
използвали по време на раждане на о-в
Бугенвил и в Папуа Нова Гвинея. Изпечената
сърцевина на дръжките им се прилагала
като противоглистно средство. Листата се
използват като лек за циреи. На о-в Фиджи
се дава за облкчаване на родилни мъки.
••В Източна Индия Pteris vittata (листа
и ризоми) се стрива на фина каша и се
маже два пъти дневно в продължение на 15
дни върху отоци на лимфните възли. Цялото растение или ризомите в Индия служат
като лек при високо кръвно налягане, диария и дизентерия, треска.
••Pteris wallichiana - в Индия, щат Асам
(Assam) с папратта лекуват порезни рани и
отравяне от риба.
••Pyrrosia heterophylla – използвана при
камъни в пикочния мехур и ревматизъм, в
Индия за отоци и навехнато.
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халации за облекчаване на катар. На Тонга
настойка от листата или кората се използва
при филариоза при деца. Счуканите листа
се налагат върху циреи. На островите Кук
тази папрат е пургатив.
••На о-в Бали Pneumatopteris callosa е
използвана при треска и високо кръвно налягане във вид на отвара от листата. А като
храна нарязаните листа се добавят в супи.
••Polygonum chinensis – на о-в Хайнан,
Китай растението служи като лек за кашлица и диария.
••Polypodium angustifolium – в Южна Америка служи като противовъзпалително средство.
••Polypodium decumanum – в Южна Америка се изполозва за лечение на кожни проблеми, псориазис.
••Polypodium feuillei. В народната медицина на Чили това е най-популярната папрат. Настойка или отвара от ризомите се
използва при хронични белодробни заболявания, кашлица, гастрит и колит. Използва
се и при чревни паразити, но има по-слаб
ефект от мъжката папрат.
••При канадските индианци, ако човек
повръща кръв, му давали да дъвче корен от Polypodium glycyrrhiza и да погълне сока от него.
••Polypodium leucotomos - в Южна Америка и Индия служи като противовъзпалително
средство и за лечение на кожни проблеми,
псориазис.
••В Нигерия Polypodium microrhizoma като
отвара от ризомите и листата се използва
за облекчаване на стомашни болки, болки
в гърба, жълтеница. Каша от сушени на огън
листа смесени с палмово олио се използва
външно за лечение на рани.
••Polypodium sibiricum. Нанайците (далекоизточен народ в Русия) използват листата
при респираторни инфекции.
••Polypodium virginianum. Племето Абенаки я използва при стомашни проблеми,
А Atikamekw при бъбречни заболявания и
невралгии. Племето Algonquin – под формата на чай при проблеми на храносмилателния тракт и сърцето, а племето Innu
при заболябвания на белия и черния дроб и
бърбеците. В племето Малецит накиснатите
корени се дават при плеврит. Племето Кри
(Cree) използва отвара от листата като лек
при туберкулоза.
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ват за лечение на стари и нови рани: измитите млади листа се смачкват, сокът се прецежда през чист плат и сокът се изстисква
директно в раната, слагат се смачканите
листа и отгоре се превързва. Стъблата се
използват заедно с корените на пандан за
лечение на уринарни инфекции. Известно
е и приложението на растението за лечение
на треска. На о-в Хайнан, Китай се използва
за лечение на жълтеница.
••В Малайзия сокът от листата на Pyrrosia lanceolata се използва срещу дизентерия,
а смесен със семена на Nigella sativa и лук
- външно при главоболие. На тихоокеанските острови листата се използват като лапи
при лечение на рани. В Индия листата са
лек при настинка, кашлица и възпалено гърло. По същия начин се из-ползва и в Южна
Африка. В Мексико отвара от растението е
лек против кожни болести съпроводени със
силен сърбеж.
••В Япония и Китай от хиляди години отварата от Pyrrosia lingua е позната като диуретик за лечение на различни проблеми с
уринарния тракт. В Юннан, Китай се използва като лек за цистит.
••В Япония и Китай сокът на Pyrrosia
longifolia се използва при родилни болки.
••Pyrrosia nuda – в Юннан, Китай се използва като лек за цистит.
••Сокът на Pyrrosia nummulariifolia се
смятал за средство срещу кашлица и стомашни болки.
••Pyrrosia petiolosa. Коренищата се използват при скрофулоза и ревматизъм.
Листата се използват като отхрачващо и диуретично средство.
••Листата на Pyrrosia piloselloides се използват като кръвоспиращо средство и лек
за екземи. Отвара от листата се използва за
лечение на дребна шарка. С листата се налагат места на малки подкожни бучки и възли. Листата се прилагат както външно като
лапи, така и вътрешно във вид на отвара при
болки по тялото. В Малайзия, в планината
Mount Manunggal на о-в Цебу (Cebu) с пресни намачкани листа се лекува херпес зостер (herpes zoster). В други райони на страната с отвара от папратта лекуват настинка,
диария и гонорея – отварата се пие 2-3 пъти
дневно. С отварата, но приложена външно,

лекуват херпес и дерматофитозa (tinea). В
Индонезия народната медицина препоръчва растението за лечение на рак на гърдата. В Бангладеш с листата се лекуват болки
в ушите. На о-в Шри Ланка с P. pilloselloides
лекуват змийско ухапване. Стръковете се
дъвчат като лечебно средство срещу възпаление на венците и пародонтит. Външно на
Филипините се прилага като кръвоспиращо
средство за съсирване на кръвта от капилярни кръвоизливи и срещу екземи. В Индия
листата на папратта служат като лек при
фрактури, а счукани и смесени с гипс се
налагат върху части от тялото с кожни обриви.
••Pyrrosia sheareri се използва широко в
Китай като лек срещу дизентерия.
••Salvinia molesta – в Индия се прилага
противогъбично.
••В Индонезия корените на Schizaea dichotoma се прилагат като лекарство срещу кашлица и като тонизиращо средство
за жени след раждане. В Малайзия отвара
от корените се използва при кашлица, а в
смес с други билки - при бъбречни заболявания и импотентност.
••На о-в Ява ризомите на Selliguea feei
традиционно се използват като лечебно
средство при ревматизъм и хипертония.
Също така му се приписват свойства на
афродизиак.
••В Аржентина Serpocaulon latipes се използва като лек при менструални болки.
••Sphaeropteris brunoniana – С тази папрат в Индия третират гнойни рани.
••Ризомите на Sphaerostephanos unitus
имат антибактериално действие.
••В Източна Индия младите листа на
Sphenomeris chinensis се дъвчат 5-10мин при
зъбобол. В Малайзия (Sarawak) го дават като
успокоително на децата. В Индия, Кумаон
(Kumaun) се използва като диуретик, за лечение на хроничен ентерит и изкълчено.
••На о-в Суматра Stenochlaena palustris
се яде като зеленчук със свойствата на слаб
лаксатив. В Малайзия младите стръкчета
се приемат вътрешно при треска. Пак при
треска, със запарка от растението се мокри главата на болния. В Лаос също я използват при треска. В Тайланд сокът от листата
се използва при кожни проблеми и против
потене. Ризомите имат антибактериално
действие. Прилагат се при кожни болести

и стомашна язва. Листата и ризомите се
използват като охлаждащо средство при
изгорено. На Никобарските о-ви S.palustris
е сред растенията прилагани като контрацептив и средство за предизвикване на
аборт. В Индия с листата на папратта лекуват изгорено, треска, кожни болести, възпаления на гърлото, язва, стомашни болки.
••Отвара от листата на Taenitis blechnoides се приема след раждане в Малайзия. Също така папратта е сред многобройните противоглистни средства.
••В Източна Индия листа на Tectaria cicutaria и на Azadirachta indica в равно съотношение се смесват със синапено олио и
се стриват. С пастата се мажат засегнатите места при краста и екземи.
••Tectaria coadunate се използва в Индия
при астма, бронхит, ужилвания от пчели. В
Дар-джилинг екстракт от свежи ризоми се
дава на деца като лек за диария. Сварени
млади не-развити листа се дават при стомашни проблеми. В Кумаон (Kumaun), Индия е лечебно средство при колити.
••В Индия цялото растение Tectaria polymorpha участва в народни лекове за екземи, краста, треска и чревни паразити.
••Отвара от листата на Tectaria crenata
и корените на Dracaena angustifolia се използвала при гонорея. В Нигерия kаша приготвена от корените се прилага външно,
за да спре болки в краката причинени от
гъбички. Настойка от корените се пие при
венерически болести, напр. гонорея.
••Tectaria singaporeana е използвана от
жените след раждане, а също и като средство против треска.
••Отвара от ризомите на Tectaria wightii
се дава на деца със стомашни болки в Кумаон, Индия. Папратта се използва при астма
и бронхити. Също така облекчава при ухапване на насекоми и стоножки. Използвано
е и като противоглистно средство. На Андаманските и Никобарските острови листата се използват като лек при ревматизъм.
••В Кумаон (Kumaun), Индия с Thelypteris arida лекуват рани и порязано.
••В Индия листата на Thelypteris dentata
се използват за лечение на ревматизъм,
повръщане, проблеми с уринарния тракт,
рани и порязано.
••Thelypteris nudata – в Индия с расте-

нието лекуват зъбобол.

••Thelypteris procera – в Индия с това
растение лекуват кожни болести.
••В Аржентина Thelypteris recumbens се
използва като успокоително.
••В Аржентина Thelypteris riograndensis
служи като антидепресант.
••Trichomanes elegans в Колумбия се
използва за облекчаване на ужапвания и
ужилвания от насекоми.
••Сокът от ризомите на Trignospora
caudipinna се пие в Непал три пъти дневно
по три лъжички при треска.
••Настойка от листа на Vaginularia angusstissima и на Microsorium sp. в гореща
вода се използва като лек при бебета и
малки деца.
••Жителите на Андаманските острови
използват листата на Vittaria elongata за лечение на ревматизъм. В Индия от папратта
се приготвя лек за болки в коленете, рани,
порязано, ревматизъм, ставни болки.
••В Аржентина Vittaria lineata освен
като декоративно растение служи за стимулиране растежа на косата.
••Woodsia glabella. В Тибет и в Бурятия се
прилага при ентероколити, дизентерия, нефрит, грип и като средство срещу чревни
паразити.
••Woodsia ilvensis. В Тибет и при нанайците (народ в руския Далечен Изток) е
средство за понижаване на телесната температура, за заздравяване на рани и лек
за болки в бъбреците.
••В Нигерия настойка от спори и ризоми на Woodwardia unigemmata се приема
вътрешно за лечение на кожни болести,
напр. дерматофития. Отвара от листата се
използва под формата на чай или баня за
лечение на безплодие при жените. Също
така отварата е лек за коремни болки, запек и възпалено гърло.
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••Pyrrosia adnascens – листата се използ-
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••Equisetum bogotense. Широко известнен

в Чили като лек за камъни в пикочния мехур
и бъбреците под формата на настойка. Освен това е диуретик и лек за дизентерия.
••В Аржентина Equisetum giganteum се
използва при главоболие, епилепсия, бъбречни инфекции.
••Equisetum diffusum – в Индия цялото
растение се използва при проблеми с уринарния тракт, диспепсия, фрактури, бяс и
като кръвоспиращо средство. В Нигерия с
отвара от корените лекуват психоза.
••Equisetum pretense. Племето Ojibwa използва при стомашни проблеми чай от хвоща смесен с американската конска мента
(Monarda sp.) Отвара от корените се използва като диуретик от племето Dene в Канада,
а сварени заедно с американската червена малина (Rubus idaeus ssp. strigosus) се приема при стомашни проблеми.
••Equisetum variegatum. Отаврата от надземните части на растението се използва
като лек за очни болести и като диуретик.

III.24.4. Плауните в народната медицина
••В Югоизточна Азия понякога използвали екстракт от цялото растение Huperzia carinata за стимулиране на растежа на косата.
Същото вярване било разпространено и за

Huperzia phlegmaria.
••От векове в Китай Huperzia serrata се

използва като лекарство при треска и възпаления, като диуретик, антиспазматично
и обезболяващо средство. Освен това е е
средство за лечение на контузии, изкълчено,
отоци, шизофрения, треска, миастения гравис (автоимунно заболяване). В западните
Гхати, Индия, със спорите се поръсват рани
за спиране на кръвта и ускоряване на заздравяването. Спорите се шмъркат за спиране на кръвотечение от носа. Дрогите базирани на хуперзин А извлечен от Huperzia
serrata в момента са в процес на изпитания
в западната медицина като лекарства за
Алцхаймер и други заболявания свързани
с неврологични увреждания. Освен това се
продава като препарата ‚Cerebra‘ за подобряване на паметта и мисловната дейност.
••Отварата от Lycopodiella cernua (=Lycopodium cernuum) в Индонезия и Малайзия
се използва външно при астма, бери-бери, настинки и треска. А смесен с лимонов сок или оцет се използва при абсцеси.
В традиционната китайска медицина от
L.cernua се приготвя лек за ревматизъм, хепатит и диария. Същото лекарство се прилага външно при изгаряния или синини. В
тропическа Америка този плаун се използва за лечение на подагра, артрит, гонорея
и диария. На Хаваите в отварата от врели 3
часа растения се къпят болни от ревматизъм. На Антилските острови с изобилните
спори пудрят възпалената кожа на бебетата. В Индия, Arunachal Pradesh, ризомите на растението се прилагат при нервни
разстройства, ревматизъм, кашлица и настинка, бяло течение (левкорея) при жените,
треска, воднянка и др. В Кумаон (Kumaun) се
използва зa лечение на бери-бери и кожни
обриви. На о-в Фиджи с растението се лекуват охлузвания както и ревматизъм. Има
патентовано средство против сенна хрема,
което се базира на екстракт от спорите.

••Lycopodium annotimun – Отвара или

настойка от надземните части се използва при нервно-психически разстройства,
като болкоуспокоително при гастрит, при
радикулит, като кръвоспиращо средство,
за засилване на апетита, при стомашни проблеми, като слабително и диуретик, а и като контрацептив. В народната медицина спорите са известни като
средство за засилване на апетита и като
слабително средство. От тях сре приготвя и мехлем за гнойни рани и екземи.
••Lycopodium dendroideum. Свареното
растение се използва като пургатив при стомашни проблеми от племето Algonquian,
а смесено с Diervilla lonicera като диуретик
от племто Ojibwa.
••Lycopodium obscurum – В китайската
медицина се използва като тонизиращо
средство. Индианците в Северна Америка
го използват като диуретик. Племето Ojibwa
използва растението смесено с клонки от
бял смърч - Picea glauca и воден габър - Ostrya virginian за напарване на ставите при
ревматизъм.
••Selaginella sp. – отвара от листата се
пиела при женски болести. Листата на папратта за-едно с тези на Ipomoea gracilis,
Morinda citrifolia и Pueraria lobata се ползвали
за облекчаване на треска при лимфатична филариаза.
••Selaginalla bryopteris - В Кумаон
(Kumaun), Индия една лъжичка счукани
пресни листа се дава два пъти дневно при
гонорея и други венерически болести Служи и като диуретик.
••Selaginalla ciliaris - В Индия отвара или
паста от цялото растение се ползвала като
цяр срещу аменорея (липса на менструация). За целта се пият два пъти дневно в
продължение на две седмици по 10-15мл
отвара от пресни листа (или лъжичка счукани листа). Служи и за спиране на кръвотечението при рани.
••Selaginella cinerascens – Нигерия. Стрити сушени ризоми и спори от растението
се заливат с гореща вода и възрастните
жени я използват за интимен душ. Настойка
от листата се използва при стомашни проблеми и киселини.
••Selaginella delicatula – в Индия, щат Керала, племената Ниламбур (Nilambur) при-

лагат сока от растението за лечение на рани.
••В традиционната китайска медицина Selaginella doederleinii се прилага като
бактерицидно средство при лечението на
сърдечносъдови заболявания и при малки
ракови образувания в носа, гърлото, черния и белия дроб. Смята се за полезна при
лечение на злокачествени кожни образувания и ускорява ремисията при химиои лъчетерапия. Също така лекува треска,
хроничен и остър хепатит, цироза, възпалено гърло, силикоза, дизентерия и диария,
действа кръвоспиращо при травми.
••Selaginella involvens – в Индия се използва при хемороиди, пролапс и кашлица. При липса на менструация вътрешно
се приема два пъти дневно в продълже-ние
на две седмици по една чаена лъжичка
счукани пресни листа.
••В Аржентина Selaginella muscosa служи като контрацептив за жени и за промиване на рани.
••Selaginella pallescens – В Нигерия кашата от смачкани листа се прилага външно
върху ставите за лечение на ревматизъм.
Настойка от ризомите се пие при безсъние.
От млади лис-та сготвени на пара и смесени с масло от карите (Vitellaria paradoxa) се
приготвя мехлем за лечение на хемороиди.
••Selaginella plana се използва за
спиране на кръвотечението от порезни рани като ситно накълцаните клонки се слагат върху мястото преди да се
превърже. Бани с отварата от същото
растение се препоръчват при треска.
••Във Виетнам цялото растение на
Selaginalla tamariscina се е използвало за
лечение на жълтеница, изгорено и хемороиди.
Във Филипините и Малайзия
се използва при кашлица, вътрешни стомашни кръвоизливи, обилна менструация
и песъчинки в бъбреците. За целта се вари
цялото растение до получаване на концентрирана отвара, която се пие. За спиране
на кръвотечение раната се наръсва с надробената билка. В комбинация с туя билката се пие във вид на запарка в случаи на
кръв в изпражненията. В Тибет растението се използва като антисептик, а в Китай
при камъни в пикочния мехур и хипертония.
Прилага се и при менингит. В традиционната китайска медицина S. tamariscina се
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използва като лекарство при рак в напреднал стадий. В комбинация с акопунктура се
прилага при пациенти с диабет. В Германия
се приготвя чай от S. tamariscina смесена с
други билки срещу крехки и чупливи нокти.
••Selaginella radicata – използва се като
антибактериално средство.
••Selaginalla repanda - В Индия свежи
листа или паста от тях се ползвали като цяр
срещу аменорея (липса на менструация).
в Източна Индия около 10гр стрити на прах
ризоми се смесват с вряла вода, за да се
получи каша. С нея се мажат петна от проказа. След 5-7 минути намазаното трябва
да се премахне, защото мехлемът може да
предизвика раздразнение и сърбеж.
••В Нигерия отвара от Slaginella serpens
се използва за заболявания на черния дроб.
Каша приготвена от счукани листа на плауна и пепел от изгорени съцветия на маслена
палма Elaeis guineensis се прилага външно
върху кожата след направата на татуировки
като антисептик.
••В Аржентина Selaginella sulcata се използва като контрацептив за жени.
••В Източна Индия сушената Selaginella
tenera служи като диуретик. Освен това лекува гонорея и халюцинации.
••Selaginella uncinata – в Индия цялото
растение се използва в народната медицина при бактериална инфекция, заболявания на черния дроб и мозъчни тумори.
••Selaginella wallichii – от цялото растение в Индия приготвят лек за жени след раждането
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••В Испания в района на Picos de Europa
местните дават на кравите при запушване
на червата отвара от Adiantum capillus-veneris. Във Баленсия и Алмерия такава отвара се дава на кози и овце за улесняване на
раждането. В района на Cabo de Gata-Níjar
пък със същата цел дават на овцете да ядат
преди раждане свежи листа от папратта,
смесени с листа от Phalaris canariensis. Във
Валенсия, Гранада и Алмерия за изхвърляне на плацентата след раждане давали на
крави, кози и овце настойка от папратта
смесена с водата за пиене или листа смесени с храната. В някои части на Гранада за
целта приготвят отварата с добавена дъбова
кора и смесена с бяло вино, като я дават по
два пъти дневно, докато не се изхвърли плацентата. В Мурсия на родилите кобили се
дава отвара от A. capillus-veneris.
••С отвара от Adiantum caudatum в Нигерия
лекуват жълтеница при домашните животни.
••Angiopteris helferiana се прилага при
чревни проблеми при кози и крави.
••В частите на Пиренеите в област Арагона златистата папрат - Asplenium ceterach
се използва освен за лечение на хората и
за домашните животни. С отвара от листата се разтрива добитъка за облекчаване на
мускулни болки. Пак там за дезинфекция с
отвара от растението се промиват рани. За
да има ефект, процедурат асе повтаря неколкократно. Има сведения, че в миналото
в части на Каталуня са лекували с отвара от
златиста папрат шарка по свинете.
••В Лерида, Испания с Asplenium fontanum лекували шарка по свинете, макар A.
ceterach да се смятала за по-ефективна. Понякога двете растения се използват заедно.
••В Испания жълтеница при пилетата се
лекувала в с настойка от Asplenium onopteris,
която се давала вместо вода в продължение
на 3-5 дни.
••В Кантабрия, Испания на кравите дават да пият отвара от Asplenium ruta-muraria
за изхвърляне на плацентата.
••В Барселона и Жирона в миналото използвали отвара от Asplenium scolopendrium
за лечение на домашните животни при проблеми с черния, белия дроб и далака.

••Има едно известно приложение на
обикновеното изтравниче (Asplenium trichomanes) за лечение на домашни животни от

Италия. На овце със стомашни проблеми
давали да ядат листа от изтравниче. В Лерида, Испания в миналото лекували шарка по
свинете с чай от Asplenium trichomnes.
••В Боливия с накиснатата в студена
вода или урина връхна част от стъблото на
Cyathea amazonica налагали кожата на краставите кучета.
••В Ла Коруня, Испания отвара от ризомите на Dryopteris filix-mas се дава на куцащи прасета, за да се излекуват от възпаление. Пак там ризомите са широко използвано средство срещу тения при различни
домашни животни. В Лерида от папратта изработват интересни капани за мухи. Прави
се снопче от листата (понякога се използва
D. dilatata), което се натрива с анасон. Закача се на тавана близо до лампа или фенер
и привлечените от светлината и миризмата
мухи кацат по него. Когато се съберат повече снопчето внимателно се откача като
едновременно с това се поставя в торба.
После торбата се мачка, за да се убият мухите, които са попаднали вътре. Някои от
британските пастири в миналото давали
на заразените с чернодробен метил овце
веднъж седмично сол или веднъж месечно
мъжка папрат Dryopteris filix-mas. В ръкописите на средновековния германски лекар и
ботаник Hieronymus (Tragus) Bock коренът от
мъжка папрат се предписва като лек за кон
болен от неизвестна болест. За целта парче
корен от се поставя под езика на животното.
Скоро заболяването отшумява и животното
се изправя на крака.
••Dryopteris fragrans се използва в комбинация с други антибактериални средства
при тежки форми на диспепсия у телетата.
••В Испания хвощовете се прилагат често във ветеринарната медицина. В Ла Манча хвощът (Equisetum sp.) е много популярно
средство за укрепване след раждане на
различни домашни животни. В Кантабрия и
Каталуня се два на крави след отелване за
укрепване и за предотвратяване на кървене, а също и за улесняване отделянето на
плацентата. В Кантабрия и Ла Коруня впрегатните животни се измиват с чай от хвощ за
преотвратяване на кожни инфекции.

••Equisetum diffusum – Стритото на прах

растение се смесва с вода и се използва
като репелент за комари.
••Gymnocarpium dryopteris. Отварата от листата се прилага при респираторни инфекции на конете. А със
счукани листа се налагат локално навехвания и изкълчавания на конете.
••В Микронезия използват Lycopodiella
cernua като репелент срещу хлебарки.
••Lycopodium annotinum. Растението се
е използвало като лек за шарка при овцете.
••Lycopodium clavatum се използва
и във ветеринарната медицина. Препоръчват го като добавка към фуража за кравите за общо укрепване на
организма на кравите. Използва като
слабително при конете. Използва се и
за предпазване на кучетата от бълхи.
••Каша от счуканите ризоми на катерливата папрат Lygodium flexuosum и Piper
longum се използва при циреи по говедата.
••Microsorum grossum - В Индия младите листа са разпръскавни в постелята като
репелент.
••Едно проучване от 1944г (Waller, E. F.,
Prince, F. S., Hodgon, A. R., Colovos, N. F.) сочи
и Onoclea sensibilis като папрат, която води
до натравяне на конете, когато присъства
в значителни количества във сеното. Признаците са подобни на натравяне с орлова
папрат.
••В Пиренеите Osmunda regalis служи
като лек не само за хората, но и за крави,
които са претърпели нараняване в следствие на падане. Сварените ризоми се дават на говедата за прочистване на храносмилателния тракт и като запичащо средство. В Астурия и Галиция давали отвара от
ризомите на кралската папрат на добитъка при наличие на кръв в урината, освен
това с такава отвара помагали на кравите
да изхвърлят плацентата след раждане. В
района на Пиренеите се използват и при
бруцелоза. В Галиция дават на слаби и изоставащи в растежа животни стрити на прах
ризоми. Желеподобната отвара от ризомите се дава на животните за зарастване на
кости и облекчаване на мускулна болка. В
Астурия към отварата добавят и момкова
сълза (Polygonatum multiflorum). Народни лечители в Галиция използвали стритите ризо-

ми или отвара от тях като лек за херния при
домашните животни. В Кантабрия папратта
се използвала външно за лечение на наранени копита и рога. На други места с лапи
от ризомите се лекуват фрактури, рани и
абцеси по крайниците на домашните животни.
••Каша от сушени на огън листа на
Polypodium microrhizoma, смесени с палмово олио, се използва външно в Нигерия за
лечение на рани. Това важи не само за хората, но и за домашните животни.
••Листа от Polypodium vulgare се дава на
пилетата при жълтеница в района на Каталуня. Със същата цел може да им се даде
под формата на настойка вместо водата
за пиене. Настойката се дава и при шарка
по кокошките. Поняга такава отвара (може
и комбинирана с Hepatica nobilis, Aristolochia
pistolochia и лук) се дава на пилетата превантивно, за да не се разболяват. Силна
отвара от надземната част се използва в
Хуеска за дезинфекция и лечение на рани
на домашните животни. Коренищата се
дават на свине и преживни животни за лечение на цистицеркоза (инфекция с ларви
на свинска тения).
••В Румъния с отвара от Pteridium aquilinum (орлова папрат) се мие добитъка срещу кърлежи и въшки. В Каталуня от пържени
стъбла на орлова папрат - Pteridium aquilinum се приготвя лусион, с който се лекуват
повърхностни рани на свинете. Добавя се
към храната на пилетата при епидемии.
••Pteris quadriaurita – Нигерия. Екстракт
от листата в палмово вино (напитка от ферментирал сок на маслена палма Elaeis
guineensis) служи като репелент срещу
мравки и термити през дъждовния период.
••В Еквадор извлек от Selaginella parkeri се дава на кучетата за премахване на
чревни паразити.
••В Нигерия Tectaria macrodonta намира приложение във ветеринарната медицина. Стритите на прах сушени листа се смесват с рициново масло
и се дават на кози и овце страдащи от
чревно разстройство. На кравите, които се отелят дават да дъвчат млади листа
с цел по лесно отделяне на плацентата.

Папратите и плауните във ветеринарната медицина
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••През 2015г колектив от учени от различ-
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ни институти и университети в Индия успяват
да получат ГМО растения от памук, които са
устойчиви на един от най-опасните вредители Bemisia tabaci – вид белокрилка. За целта те
използват гени на Tectaria macrodonta – ядлива папрат, която се използва и в народната
медицина. Учените се спират на папратите,
защото отчитат факта, че те като цяло са нападани от смучещи насекоми многократно
по-малко в сравнение със семенните растения. Избират над 30 вида папрати, които
изследват преди да се спрат на Tectaria
macrodonta. Преди това са правени опити и с гени на различни семенни растения
(напр. чесън - Allium sativum и Pinellia ternata),
но никое не дава ефект на защита над 50%,
освен това е несигурно дали няма да има
ефект и на по-широк спектър от насекоми. T. macrodonta показва почти 100% устойчивост на белокрилката. Една от линиите на
получените растения памук с внесени гени
от папратта показват 99% устойчивост. Растенията не убиват насекомите, но оказват
влияние върху поколението им и тези, които
са се хранили от ГМО растенията снасят
по-малко яйца и се развиват по-бавно. В
опитните оранжерии върху ГМО растенията
се наблюдават само по няколко насекоми,
докато при стандартния памук на едно растение се преброяват по над 2500 белокрилки. Ефектът е устойчив и е проследен до
4-то поколение на ГМО растенията. Проучванията показват, че внесеният ген не оказва никакво влияние на другите вредители по
памука, както и върху калинките, които пък
са естествен враг на белокрилката. ГМО памукът показва пълна устойчивост дори при
трикратно внасяне на белокрилки, докато в
оранжериите с обикновен памук загубите
достигат 50-80% от реколтата. Проведените
тестове с плъхове показват, че ГМО памукът
с гени на Tectaria macrodonta няма токсично
действие. Разбира се необходими са още
тестове, но за момента резултатите са многообещаващи.
••В Индия Thelypteris dentata се използва
от местните като репелент.

Папратите и плауните във ветеринарната медицина
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fern valley
fern road
fern creek
fern river
fern hill
fern gorge
fern canyon

fern bay
fern ridge
fern lake
fernside
fernwood
fern pass
fern falls

•fernbridge исторически мост построен

1911 до град Ferndale
•Fern bridge - скална арка от пясъчник Кентъки, САЩ, Red river gorge
•Fern Island, Bermuda
•Grotta delle Felci (Capri, Italy)
•Fossa delle Felci (папратова яма), вулканичен връх, Еолийски о-ви, Италия
•Strada Torre la Felce (Latina, Italy) ул. Кулата на папратите
•Fern Bay, suburb of the Port Stephens, New
South Wales, Australia
•Fern Lake, Saskatchewan, Canada
•Fern cave, lava tube in California, USA
•Fern cave, Alabama, USA
•Fern cave, Caprock Canyons, Texas
•Fern cove, Vashon island, Washington, USA
•Fern glen, Massachusetts, USA
•Fern Park, Florida, USA
•Fern Acres, Hawaii
•Fern cave, Hawaii
•местност „Папратня“, землище на
с.Плаково, обл.В Търново
•местност „Папратня“, землище на
с.Миланово, общ.Своге
•местност „Папратова поляна“, землище
на с.Рибарица
•местност „Папратов дол“, землище на
гр.Смолян
•местност Папратов чучур, землище на
гр.Смолян
•местност „Папратово“, землище на
гр.Смолян

•Feucherolles - град във Франция, Ил дьо
Франс
•Fougères - град във Франция, Бретан
•Feuguerolles - град във Франция, Горна
Нормандия
•Feuges - град във Франция, Шампан
•Feuguerolles-Bully -град във Франция, Долна Нормандия
•Le Petit-Fougeray -град във Франция, Бретан
•Grand-Fougeray -град във Франция, Бретан
•Iratiko Oihana – една от най-големите букови гори в Европа. Намира се в Пиренеите
на границата между Испания и Франция.
Има площ от 17 300 ха. Името идва от думите irati (папрат, папратово поле) + oihiana
(гора).
•Irati - река, която води началото си от района на Iratiko Oihana.
•Quilquilco - местност на о-в Chiloe, Чили.
kilkil - папрат (Lomaria chilensis) + ko - вода,
поток
•В провинция Мисионес, Аржентина, най
тропичната и влажна част на страната, има
редица топоними, чиито произход е свързан с папратите. ‘Diccionario geográfico
toponímico’ of Stefañuk (2009) дава няколко
примера за това: “Los helechos” е името
на река и община в тази провинция. В град
Oberá има местност и поток наречени
“Samambaya” заради обширните площи
от Pteridium arachnoideum в района. Името
е производно на „аmambai“ - общо название за всички папрати, като в него не
се включват дървовидните папрати и тези,
които имат цели листа (chachi). В Парагвай
същата индианска дума е дала името на
планински район Amambay Cordillera, а от
там и на един от 17-те департамента в страната Amambay. Така е получила името си
и реката “Arroyo Chachi”, департамент
Гуаира. В департамента Кордилера пък
има рекичка наречена “ Arroyo Culantrillo”,
дума, която се отнася за растенията от род
Adiantum.
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Макар и по-ограничено отколкото в
Нова Зеландия, и на други места по света
папратите са правили впечатление на населението и са се превръщали във важна част
от живота му. Това е отразено в голямо количество всевъзможни топоними съдържащи в
себе си думата „папратов“.

•местност „Папрат”, с.Дебнево, обл.Ловешка, общ.Троян
•местност „Папратлък“, с.Врабево, общ.
Троян
•местност„Папращица“, гр.Ракитово
•местност „Папрат нива”, землище
с.В.Левски, oбщ. Карлово
•Връх Голяма папратлива - 1088 м, Централна Стара планина
•Папратлива поляна – северно от
х.Амбарица
•местност Паунова папрат, под вр.Копрен
•село Папрат, общ.Джебел. А на о-в
Брабант, архипелаг Палмър в Антарктида се издига вр.Папрат, който е наименован на същото родопско село. В София,
кв.Драгалевци се намира ул.Лунна папрат,
а ‚Папрат‘ е често срещано име за улица в
редица наши градове.
Има и редица населени места с папратови имена по всички континенти:
•Папрадиште - село в община Чашка,
край град Велес, Македония
•Папрадиште - село в общ. Кичево, край
град Кичево, Македония
•Crvena Paprat, населено място, Черна
гора
•Agdarra (село на папратите) Abhazia
•Ferns, Wexford Co., Ireland
•Папрат, до гр.Кукуш в Егейска Македония, преименувано 1927г
•с.Папрадища, до гр.Прилеп в Егейска
Македония, съществувало XVIII-XIXв
•махала Папратлюва, край гр.Елена, България, съществувала XVIII-XIXв
•село Praproče, Koper, Slovenia
•с.Папратна, общ.Княжевац, Сърбия
•Fern Cottage, близо до Struy, Шотландия
•Fernie Castle , близо до Сейнт Андрюс,
Шотландия
•Ferndown, Дорсет, Великобритания
•Fernilee, Дербъшир, Англия
•Brackenfield, Дербъшир, Англия
•Brackenthwaite, Cumbria, Англия
•Ferness, близо до Инвърнес, Шотландия
•Fern Crest, Broward County, Florida, USA
•Ferndale, поселище, Florida State, USA
•Ferndale, California, USA (построен на
мястото на мочурища с много папрати)
•Ferndale city, Michigan State, USA
•Ferndale city, Washington State, USA
•Fern Ridge, Langley, British Columbia,
Canada
•Fern passage, British Columbia, Canada проток между континента и о-в Kaien
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•Crvena Paprat, село в община Подгорица, Черна Гора
•Papratski Do, - природен резерват, НП Фрушка гора, Сърбия

•Caldas da Felgueira – село в област Viseu, Португалия. Идва от caldas – минерални извори +
felgueira – място където има папрати.
•Breckonside (Dumfriesshire), Шотландия – ферма, бивше укрепление от XVIв. Идва от bracken
(ост. Шотл. brakan) - орлова папрат
•Breconrae (Dumfriesshire) ), Шотландия – поселение. Името идва от bracken (ост. шотл.
brakan) - орлова папрат
•Brackenhirst (North Lanarkshire), Шотландия
•Bracken Close Str., Engadine, Нови Южен Уелс – улица
•Culmara Place Str., Engadine, Нови Южен Уелс – улица (абориген. culmara – папрати)
•Fern Circuit Str., Menai (предградие на Sydney), Нови Южен Уелс, Австралия – улица
•Fernhill Place Str., Grays Point (предградие на Sydney), Нови Южен Уелс, Австралия – улица
•Fernleigh Road, Caringbah South (предградие на Sydney), Нови Южен Уелс, Австралия – улица
•Fernleigh Rd, Mount Austin (предградие на Wagga Wagga), Нови Южен Уелс, Австралия –
улица
•Ferntree Road, Engadine, Нови Южен Уелс – улица
•Mount Tomah е местност в района на Сините планини на щата Нов Южен Уелс, Австралия.
Името на езика на аборигените означава дървовидна папрат. Там е изградена известната
ботаническа градина - ‚The Blue Mountains Botanic Garden‘.
•Tomah Place, Sylvania (предградие на Sydney), Нови Южен Уелс, Австралия – улица, името
на езика на аборигените означава дървовидна папрат.
•Creag Rainich – връх в Шотландия. Името има галски произход, идва от думите creag – канара, урва и rainich – папрат.
•Coire Rainich – циркус в Scottish Highlands. Произходът на името е галски, идва от думите
coire – котел, казан и rainich – папрат.
•кметство Fahrni, Thun, кантон Берн в Швейцария.Идва от средновековната немска дума
farn (faran, varn) - папрат.
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•La Falguera – селище в община Somiedo, Астурия, Испания. Идва от falguera – (каталонски)
орлова папрат.
•La Felguera – селище в община Langreo, Астурия, Испания. Идва от felguera – (каталонски)
орлова папрат.
•La Felguerua - селище в община Aller, Астурия, Испания.
•La Felguerosa – селище в община Aller, Астурия, Испания.
•El Felguerón – селище в община Laviana, Астурия, Испания.
•La Felguerina - селище в община Caso, Астурия, Испания.
•Feleches - селище в община Oviedo, Астурия, Испания. Идва от helecho – (испански) папрат.
•A Fenteira – село в Галисия, Испания. Идва от fento – (галисийски) орлова папрат.
•Feteiras, Ponta Delgada, Азорски острови, о-в Сан Мигел. Идва от feto - (португалски) папрат
•Feteira, Horta, Азорски острови, о-в Файал. Идва от feto - (португалски) папрат
•Reguengo do Fetal, Batalha, Португалия. Името на селото идваот feto - (португалски) папрат, a думата Reguengo се използва за обозначаване на селища собственост на краля.
•Folgosa – селище в община Armamar, Португалия . Идва от felgueyra – (стар. португалски)
папрат
•Felgueiras e Feirão, Resende, Португалия. Селище образувано през 2013г от сливането на
две съседни енории - Felgueiras и Feirão. Идва от felgueyra – (стар. португалски) папрат
•Folgueroles – селище в община Osona, Каталуня, Испания. Идва от мн.ч. на умалителното
на falguera – (каталонски) орлова папрат.
•Helechosa de los Montes - селище в район Cijara, Badajoz, Испания. Идва от helecho – (испански) папрат
•Felechosa – селище в община Aller, Астурия, Испания.
•Las Felechosas - селище в община San Martín del Rey Aurelio, Астурия, Испания.
•Folgueiras – селище в община Vegadeo, Астурия, Испания.
•Folgueiro – гара, Луго, Галисия, Испания
•Folgueirosa – селище в община Taramundi, Астурия, Испания.
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Montech, Tarn-etGaronne, France

Grandville, France

Saint-Léger-deFougeret, France

Savigny-le-Vieux,
France

Ossun-ez-Angles, HautesPyrénées, France

Fougères, France

Saint-Léger-deFougeret, France

Mortagne au Perche,
France

Les Hautes-Rivieres,
Ardennes, France

Migné-Auxancesm,
France

Saint-Léger-deFougeret, France

Savigny-le-Vieux, France

III.26. Папратите в хералдиката

Cliron, Ardennes,
France

Папратта се явява естествен хералдически елемент, който има широко разпространение в териториалните и родови гербове. Папратта се използва като
символ на древността, скромност, откровенност, искренност, величие, изисканост, плодородие, богатство на
горите и др.

La Croix-Blanche,
France

Fougueyrolles, France
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Fougerés, France
фасада на старата
библиотека

Brabant-sur-Meuse,
France

Beaumont du Lac, Haute
Vienne, Limousin, France.

Ossun-ez-Angles, HautesPyrénées, France
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Fougeré, France

Bugard, HautesPyrénées, France

Папратите в хералдиката

Краснинский район, Липецкая област, Россия

Коркино, Коркинского
района, Россия

сельского поселения
Радовицкое, Московская област, Россия

Хадыженское городское поселение, Россия

Bстарият съветски герб на
град Молодечно, Беларус,
уттвърден 17 мар 1988

Червоноград, Львовская
область, Украина

Сельское поселение
Белавинское, Московская област, Россия

град Димитров, Украина

Fornach, Austria

семеен герб, Франция,
La Chevardière de La
Grandville

Bohemond, Prince of
Antioch.

François de Pommereul
(1745-1823)

Fahrni, Thun, Switzerland

Nindorf, SchleswigHolstein, Germany

Fahrenkrug, SchleswigHolstein, Germany
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Городской округ Ногликский, Россия
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Михайловское сельское
поселение, Ульяновской
област, Россия

Папратите в хералдиката

Brabant-sur-Meuse,
France

Breklum, SchleswigHolstein, Germany

Savigny-le-Vieux, France

Fahrnau, BadenWürttemberg, Germany

Montech, Tarn-etGaronne, France
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Reguengo do Fetal,
Batalha, Portugal
Rushmoor district,
Hampshire, England
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Barwedel, Niedersachsen,
Germany

Felgueiras, Resende,
Portugal

Feteiras, Ponta Delgada, Feteira, Horta,
Азорски острови,
Азорски острови,
о-в Сан Мигел
о-в Файал

Palmerston North, NZ

Farnworth, Metropolitan
Borough of Bolton in Greater
Manchester England
Les Hautes-Rivieres,
Ardennes, France

New Brunswick, Canada
Knysna, Western Cape,
South Africa

Farnborough, England
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герб на сградата на кметството
Les Hautes-Rivieres, Ardennes, France

Rotarua, NZ

Папратите в хералдиката
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Гербът на щата Хавай. Около основното изображение са разположени бананови листа, 8 листа от таро (симвилизиращи
осемте главни острова) и типична за Хаваите папрат от род Adiantum.
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Helechosa de los Montes
Badajoz,Испания

Folgosa (Maia) Португалия

Фамилен герб
на шотландския клан Робъртсън

градски герб
Mortagne au Perche,
Normandy, France

Папратите в хералдиката
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През 2000г Беларуският държавен университет избира своя нов символ, който да
бъде изобразяван като запазен знак на герб,
знамена, документи, значки и др.
Академичният съвет гласува за папратовото листо. Символиката на папратта идва
още от древността. В славянската митология винаги е носител на скритото познание и
мъдростта. Освен това папратта е разпознаваем образ от беларуската литература.
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Разнообразието на папратовите листа и красотата им са били забелязани от
хората още в древността. Това неизбежно
довело до появата на разнообразни декоративни форми, базирани на характерния
изглед на същинските папрати. През различноте епохи присъствието на тези растения в
изкуството се е променяло в зависимост от
модата, но никога не е изчезвало, особено
във времената когато на почит са били флоралните мотиви.
Без никакво съмнение първото място,

а ‚ponga‘ е името на дървовидната папрат
Cyathea dealbata. Самият орнамент се състои
от две изпъкнали успоредни линии и бразда между тях. Първообразът ѝ са успоредните листни дялове на сребърната папрат.

Комбинацията от всички тези символи
представлява сложна система на образна писменост, която трудно може да бъде
разтълкувана от пръв поглед, особено ако
я вижда човек, незапознат с традициите
и вярванията на маорите. Декоративното
изкуство (било то резба или рисунка) изразява едновременно признателност към
предците и носи религиозен смисъл.
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III.27. Папратите в изкуството и дизайна

III.27.1. Нова Зеландия.
			
Папратта като държавен символ
което трябва да се отбележи, когато става
дума за употребата на папратите като декорация, е Полинезия. Там те са основна част
от културата и въобще споменаването на
традиционното изкуство на коренното население неминуемо се асоциира със спирално завитите върхове на листата. Там тези
мотиви не са просто красиви изображения, а визуална проява на светоусещането
и философията на тези хора.

Линиите могат да бъдат прави или извити и варират като брой (в зависимост от това
цялостният елемент има различни имена).
Трети основен мотив за маорите е голямата
спирала, която почти винаги е двойна. Тя задължително присъства на носа на бойните
канута. Нарича са ‚pitau‘ или ‚tete‘. И при
нея първообразът са развиващите се листа
на дървовидната папрат. Смисълът на факта, че е двойна, е в това, че при появата си
новото листо измества старото.

‚Koru‘ е един от най-използваните орнаменти в маорското изкуство. Той произлиза
от вида на развиващите се млади папратови
листа. Състои се от спиралата, която представлява цялостното движение, и централния
кръг като начало. Символизира живота, който постоянно се променя и в същото време
съхранява своята същност. Друг важен мотив използван от маорите е ‚rauponga‘ или
само ‚ponga‘“. ‚Rau‘ е местната дума за лист,
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Ka mate he tete, ka tupu he tete.
‚Смъртта на едно листо е раждане на друго.‘

Тези спирали се татуирали и по телата
на маорите и смисълът им остава същия
- те са символ на енергията наследена от
предците. По време на война тя дава сила,
а в мирно време помага за съдаване на потомство и храна.

Нова Зеландия
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Все по-засилващият се интерес на западната култура към всичко с етикет „етно“
не подминава и маорското изкуство, в това
число и татуировките. Особено в последните години манията по татуирането става
все по-силна и все по-често се обръща към
един от първоизточниците си. Но макар цели
течения в татуирането да взаимстват теми и
детайли от традиционните маорски мотиви,
това е само механично копиране на визуалния ефект, но без цялата смислова натовареност на отделните елементи.

Maori meeting house

Нова Зеландия

Сребърната папрат е приета като символ на националната идентичност на Нова
Зеландия още от 80-те години на XIXв. За
Маорите елегантната форма на листовете означава упорита съпротива и сила. За
новозеландците от немаорски произход
папратта символизира тяхното чувство за
привързаност към родината.
През 1884г новозеланският отбор по
ръгби, които участва за първи път в международни срещи, носи бродирана златна
папрат на тъмносините си екипи. В периода 1888-89г отборът носи черни екипи със
сребърна папрат. През 1890г се създава
Новозеландския ръгби съюз и за официален екип е приета черната блуза с бяло
листо от папрат. От 1905г като емблема на
екипите на All Blacks се появява стилизираната сребриста папрат.
Малко след спортните екипи листото от
папрат се появява по военните униформи.
Първи го поставят там военните формирования от новозеландската армия, които се
бият в Южна Африка през 1898-1902г. От
тогава армейските части, засвидетелстват
своята принадлежност към Нова Зеландия като го носят във всички войни, в които
участват.

Без съмнение папратите присъстват
като декоративен елемент в живота на новозеландците най-често - като се започне от
държавните символи и се стигне до спортните клубове. Папратовите листа са част от
съвременния герб на Нова Зеландия, влязъл
в употреба през 1956г.
Има многобройни предложения за замяна на националния флаг с нов, който поточно да предава същността на страната
и неизменно в него присъства под някаква
форма сребристата папрат - Cyathea dealbata. Тя е един от националните символи и
трудно може да се определи дали тя или
кивито е по-популярна сред самите новозеландци.

алтернативни флагове
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фанелка на отбора по ръгби
на Нова Зеландия All Blacks,1905-1906

брошка, Нова Зеландия 1902г
значка за шапка,
6th (Manawatu)Mounted Rifles

сребриста папрат
/Cyathea dealbata/

През 1893г сред обявите във The New
Zealand Gazette се появява реклама на сирене и масло, в която като запазена марка
е използвано листо от папрат.
През 1944г тютюневата компания Benson
& Hedges патентова листото от папрат като
запазена марка на опаковките на своите продукти. На 10 юли 1967г се въвежда за
първи път десетична система за местната
валута и в обръщение се появяват монетите от 1 цент със стилизирана папрат около
цифрата и 20 цента със стилизирана папрат около птицата киви.

На 11 февруари 1991г еднодоларовата
монета е подменена с нова с изображение на киви и папратови листа. Дизайнът е
на Robert Maurice Conly от Уелингтън.

Нова Зеландия
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Нова Зеландия, 1916г

През 1985г Новозеландския ръгби съюз
регистрира като запазена марка сребристата папрат придружена с думите “New
Zealand Rugby Union“, а на следващата година само изображението без текст. През
1991г е регистрирана като запазена марка
сребристата папрат с текст „New Zealand,
All Blacks”. 2003г е обновена запазената
марка на All Blacks.

Първият опит за национална програма, която да позиционира Нова Зеландия
на световните пазари е от 1984г. Иницииран е избор на национален символ, който
да донесе позитивен имидж и положителни
резултати за експорта. Сред множеството
предложения е избран символът кору или
маха. Но веднага се появяват критици, които твърдят, че това лого представя страната
като интровертна и в резултат програмата
така и не е реализирана.

През 1992г усилията са подновени и отново на преден план излиза папратта като
национален символ. Организацията New
Zealand way регистрира Fern mark като лого,
което да гарантира принадлежността на
определени експортни продукти към страната. Кампанията е наречена Brand NZ. 1996г
производителите на вълна в Нова Зеландия
регистрират лого включващо листо от папрат като гаранция за качество. 1998г The
New Zealand Way представя ново черно-бяло лого, което да представлява експортните
стоки и туризма на Нова Зеландия. На следващата година логото е обновено. Завръщането към монохромния вариант подкрепя
идеята за универсален образ на национална принадлежност, докато предишният цветен вариант подсъзнателно се асоциирал от
хората със селското стопанство и туризма.
През 2002г е рестартирана програмата Brand NZ. Целта ѝ е да промотира Нова
Зеландия на световните пазари и по-точно
да направи страната разпознаваема, да
подкрепи ключови отрасли и да подчертае
ключови предимства на местните продукти.
Кампанията e инициирана от министерството на икономиката и има годишен бюджет от 3,5 млн. NZ$. Прякото администриране на програмата е поделено между две
агенции - New Zealand Trade and Enterprise
(NZTE) и Tourism New Zealand (TNZ). Задачата
им е да създадат и утвърдят нова идентичност на Нова Зеландия като „чиста, зелена
и умна“. През 2004г са патентовани и два
слогана на кампанията - “New Zealand New
Thinking” за NZTE и “100% pure” за TNZ. Наред
с Brand NZ, която цели цялостно представяне
на марката чрез редица събития и промоции, от 1993г стартира и Brand New Partner,
която позволява на определени компании

да поставят запазения знак върху опаковките на продуктите и рекламните материали
като знак за качество. До 2006г около 200
компании, предимно от хранително-вкусовата промишленост, използват знака. След
това програмата се обръща и към компании от други сектори. След изпълнението
на определени критерии и заплащане на
такса, всяка компания може да стане част
от програмата за период от 3 години. През
2016г програмата е обновена и получава
името The New Zealand Fernmark Licence
Programme. Логото е променено. Подновяването на членството става ежегодно, а
процесът за кандидатстване е съкратен.
Диференцирана е таксата в зависимост
от оборота на компаниите. Въведено е изискване за поне 12 месеца експорт предхождащ лицензирането. Към момента
FernMark е запазен знак в страните основни търговски партньори на Нова Зеландия
– Австралия, Япония, Южна Корея, САЩ,
Китай, Индия, Сингапур, Хонконг, Тайван,
Европейския съюз.

Коренното население на Нова Зеландия - маорите, има своеобразна култура,
която важна част играят папратите. Освен
в бита и легендите на тези хора, папратите
често присъстват като символични изображения в декоративните и ритуални предмети. Сред най-характерните и познати
образи е ‚koru‘ - кору, Този символ с характерната форма на развиваща се спирала
символизира съзиданието, новото начало,
постоянното движение съчетано с връзката
с началото (корените). Той е залегнал в основата на предложението за флаг на страната, направено от австрийския художник Friedensreich Hundertwasser през 1983г.

'Koru' флаг/Hundertvasser 1983
Това съвсем не е случайно, защото в
края на живота си Hundertwasser приема
новозеландско гражданство и живее и твори там. В редица негови творби личи влиянието на местното традиционно изкуство
(все пак в основата на творчеството му е
отрицанието на правата линия, което пряко
кореспондира с декоративните традиции
на маорите).

обществена тоалетна в Kawa Kawa
Н. Зеландия / Hundertwasser

Нова Зеландия
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През 1980г на олимпийските игри в Москва Нова Зеландия се представя само от 4
състезатели заради бойкота наложен от
САЩ. Вместо националния флаг знаменосецът носи флаг с логото на Новозеландския олимпийски комитет, който включва петте преплетени кръга и папратово листо.

арх. К. Лаковски
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Друг много популярен маорски символ
е ‚pikorua‘. Това е сравнително нов символ,
който вероятно се появява след колонизацоията на островите. Това може да се твърди,
тъй като преди XIXв маорите не са имали
инструменти, които да им позволят изработката на тази сложна форма. Думата идва
от съчетанието на ‘pikopiko’ – папратов връх
и ‚rua‘ – две. След като европейците започват да търсят на маорски сувенири, се появява този характерен преплетен елемент
без начало и край, който символизира лоялността, приятелството, безкрайната връзка
между две различни същности или личности. Логично се смята за подходящ подарък
за младоженци, годеници, приятели и др.

‚pikorua‘

‚pikorua‘

Сребристата папрат е особено популярен символ сред спортните клубове в Нова
Зеландия. Под различна форма тя присъства в прозвищата на много национални отбори в това число: ръгби, футбол, баскетбол, крикет, хокей на трева, ветроходство,
водно поло. Най-известен е мъжкият национален отбор по ръгби - All blacks. Федерацията дори патентова логото си през 1991г.
После води дълги съдебни спорове, за да
забрани на друг да използва като знак
бяло стилизирано листо върху черен фон.
След продължили 4 години дела, през
2005г опитът за монополизиране на символа се проваля поради пропуска в патента да бъде разширена формулировката и да се спомене ‚всеки вид папрат‘.
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‚koru‘
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Символът ‚koru‘ става част от логото на националния авиопревозвач.
Както се вижда в Нова Зеландия листото от папрат намира място на всевъзможни места - в логата на търговски и транспортни компании, обществени организации, държавни институции. Много медали,
ордени и монети в Нова Зеландия са гравирани със същия образ. Наред с националния авиопревозвач, сребърната папрат е
част от емблемата на най-голямата железопътна компания. Дори логото на армията
съдържа стилизирано папратово листо.
Освен това на всяка крачка може да
откриете сувенири в характерните цветове
черно и бяло, които носят неизбежното стилизирано листо.

Нова Зеландия
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оригинална реклама на най-голямата
верига супермаркети в Нова Зеландия - New World supermarket

Департамент за
Опазване на околната среда
Нова Зеландия

лого на производителите
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на авокадо в Нова Зеландия

лого на лейбъристката партия, Н.
Зеландия

Нова Зеландия

A New Zealand
territorial service medal
to Hawkes bay regiment

The New Zealand General Service Medal 1992 (Warlike)
В служба на родината (военен)
обратна страна

Long service & efficency medal
2007-2008
За заслуги към родината - обратна страна

The New Zealand Service Medal 1939-1945/ 1946 - 1949

commemorative badge, WWII,
Australia, 1939-1945

Нова Зеландия
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The New Zealand General Service Medal 1992
(Nonwarlike)В служба на родината (цивилен)
обратна страна

The New Zealand Cross
Кръст за храброст

The New Zealand Bravery Star
Звезда за храброст

The New Zealand Defence Service Medal (NZDSM)
В защита на родината
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The New Zealand Suffrage Medal 1993
- reverse view

NZ WW1 Expeditionary Force
Значка за шапка на
новозеландския експедиционен копрус
I-ва световна война
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Англиската кралица като суверен
на Нова Зеландия е носител на ордена за
заслуги, който е второто по значимост отличие на страната. Орденът има няколко разновидности, една от които е гръдния знак
- кръст с надпис „за заслуги“ на фона на
осмолъчева звезда от папратови листа.
През 2014г при официалното посещение на английския престолонаследник
принц Уилям в Нова Зеландия, неговата съпруга херцогинята на Кеймбридж Кейт Мидълтън носи тоалети и аксесоари в тон с
националната традиция на страната домакин. Роклите са дело на Emilia Wickstead и
Jenny Packham.

Нова Зеландия
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III.27.2. Средновековие. Европейската архитектура и папратите.

капител,
Palamos, Spain
foto 1935

романски капители, Испания, Galicia
Basílica de San Martín de
Mondoñedo

капител,
Palamos, Spain
foto 1935
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Известно е, че романската архитектура широко използва флоралните и животински
мотиви в декорацията на капители, релефи и фризове. Част от тези орнаменти са папратовите листа. Детайлите от това време са често несъвършени и наивистични, а в много случаи силно повредени от времето, и често е трудно да се твърди със сигурност какъв точно е първообраза на дадено изображение. Спиралите са популярен мотив, както и перестите листа, но дали в даден капител това е имитация на античен образец, папрат, палма, стилизирана морска вълна или друг символ е почти невъзможно да се каже.
Интересен е случаят с аркадата около басейн в Mas del Vent, Palamós (Girona) в Испания.
Съобщение за тези останки се появява за първи път през 1931 от мадритския антиквар Ignacio
Martínez Martínez. Колоните са групирани по двойки с общи бази и абаци в романски стил. Но
скоро след съобщението започват съмнения относно датирането на руините и заподозират
антикваря в манипулация . Заради нетипичните пропорции и мотиви на декорацията мнозина експерти оспорват
принадлежността
на
колонадата към средните векове. Много от
капителите силно наподобяват тези от други романски църкви в
района. Едни от найявните заемки са от капители на манастира
в Silos. Сред нещата,
които внасят съмнение
в автентичността на колонадите от Palamos, е
фактът, че взаимстваните детайли са видимо
по груби и несъвършени от първообразите си.

капител,
манастира в
Silos, Spain

Средновековие. Европейската архитектура и папратите
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Вход на романска църква
Vesolla, Spain
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Входовете на църквите
San Miguel de Olcoz (горе)
и Santa María de Eunate
(долу), Навара, Испания.
Двата входа са огледални и почти идентични
като декорация. Във втория липсва капителя със
флорални мотиви наподобяващи папратови листа.

Средновековие. Европейската архитектура и папратите
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Chapelle Sainte-Marie-de-l'Assomption, Obersteigen, France, XIIIc.

капители
църква San Vicente de
Fuentesoto,
Spain

църква San Miguel de
Sacramenia, Spain

Средновековие. Европейската архитектура и папратите
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църква
Santa María de Mave
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В Европа папратите не са толкова широко разпространени както в тропиците и Новия
свят. По тази причина те не се радват на широк интерес от страна на изкуството и дизайна,
макар спорадично да се появяват като декоративен мотив. С развитието на европейската
цивилизация и култура папратите периодично получават по-значимо място като модна тенденция. Първият такъв случай е Викторианската епоха в Англия, която е наречена така по името на кралица Виктория останала на трона от юни 1837 до януари 1901г. Тогава има истински
бум в развитието на хуманитарните науки и засилен интерес към природата. Тези тенденции
във висшето общество до голяма степен са резултат от богатата информация постъпваща
от многобройните колонии. Открити са за науката и широката публика множество екзотични
растения. Едни от малкото местни растения, които изглеждат екзотично и различно от традиционните градински цветя са папратите. Популярно става отглеждането им както като градински така и като стайни растения. Успоредно с това красивите и деликатно нарязани листа
започват да се появяват като декорация на всевъзможни предмети - като се започне от капители на колони и корнизи на сгради, мине се през мебели, съдове и текстил и се стигне до
гравюри, книги и бижута. Този небивал интерес към папратите в Англия през XIXв. е причина за
последвалата реакция в страната, която се изразява в почти пълното отсъствие на папратовите листа в елементите на стиловете Ар Нуво (Модерн Стайл) и Арт Деко, които иначе широко
използват флорални мотиви. За сметка на това папратите са един от главните герои в архитектурата и декоративните изкуства на Европа и Северна Америка през XX век.

капители на каменни колони
Oxford University Museum of Natural History
arch. Thomas Newenham Deane, Benjamin Woodward, 1861
скулптор James O'Shea

Модерните времена XIX - XXв.
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III.27.3. Модерните времена XIX - XXв.

каменен релеф
фасада, Elgin, Scotland

рамка за камина
детайл дърворезба
Англия, XIXв.

Revival house Tyntesfield
arch. John Norton, 1863-1866

Модерните времена XIX - XXв.
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Asplenium scolopendrium.
Каменен детайл от
Параклиса в Woodchester
Mansion, Англия.
Незавършената сграда в неоготически стил
е започната през 1858г.
Строежът е замразен през
1873г след смъртта на
собственика William Leigh.
Архитект е Benjamin
Bucknall.

арх. К. Лаковски
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чугунено огнище
Англия, XIXв.

Модерните времена XIX - XXв.
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602

20 January 2021/ 18:41:18

парапет, Сидни, Австралия, XIXв.

Галерия по Палеонтология и Сравнителна Анатомия
Национален музей по естествена история, Париж, 1898

Модерните времена XIX - XXв.
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свещник
Reed & Barton
1810

стойка за чадъри, чугун
Coalbrookdale, 1870

арх. К. Лаковски

бастун
резба върху слонова кост
Франция, 1820г
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парапет, XIXв.
Dunedin, New Zealand

Модерните времена XIX - XXв.

арх. К. Лаковски
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дървен свещник, Германия, XXв.

дървена конзола за стена, 1850

Модерните времена XIX - XXв.
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резба върху библиотека
Howard & sons, England,
1862

Léon Jallot, France, c.1900
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масичка
Emile Gallé
France, c.1900

кутия
с принадлежности
за писане
Лондон, 1860

арх. К. Лаковски
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Australian kauri pine
table, 1885

Модерните времена XIX - XXв.

III.27.4. Майолика.
Около средата на XIXв. в Англия
добива популярност многоцветна керамика с релефна калаена глазура
(майолика). Едни от честите мотиви
върху съдовете, наред с античните и източни заемки, са елементите на местната флора и фауна и естествено
листата от папрати.
Макар да изживява своя пик в
края на XIXв. майоликата продължава
да е популярна и до сега.

градинска саксия
майолика, 1875
John Adams & Co

арх. К. Лаковски
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Charles Sillem Lidderdale, 1877
"The fern gatherer"
чиния
Hope&Carter, Staffordshire, 1880

1880

чиния
1880
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чиния
James Wardle,

Майолика

арх. К. Лаковски
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поднос, майолика
1870

кутия за сирене
George Jones, 1870
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поднос, майолика
1880

саксия, майолика
1865

Майолика

611
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саксия с подложка, майолика
1865

Майолика
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Майолика
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614

George Jones Majolica, c.1875
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T.C. Brown Westhead Moore &
Co Majolica Pitcher, 1875.

Майолика

Zsolnay, 1883, Palissy, France
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арх. К. Лаковски

Majolica, Hugo Lonitz
Neuhaldensleben, Germany

Palissy Majolica, Frence
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Palissy Majolica, Frence

Майолика
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Auguste Chauvigné
France, 1889

Palissy, School of Tours, Joseph Landais, France

Майолика

саксия, майолика
Joseph Holdcroft
England, 1880

арх. К. Лаковски

саксия
майолика
Johann Maresch
(Austria, 1821-1914)
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George Jones
Majolica Salmon
Tureen, c.1875

саксия
майолика
George Jones,
края на XIXв.
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Wedgwood
Majolica,c1880

Майолика

арх. К. Лаковски
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чинии майолика, MINTON, 1873

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв

арх. К. Лаковски
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порцеланови изделия, Dudson Company, Staffordshire, 1860-1880

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв
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съд за сирене, Dudson Company, Staffordshire, 1860-1880

арх. К. Лаковски

William Allen, 1885, Salopian
Decorative Art Pottery Company,
Benthall, Shropshire
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Minton pottery, 1873

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

626

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв
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Josiah Wedgwood & Sons
Burslem,
England, 1810

Royal Worcester

Brampton
Derbyshire, XIXв
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порцеланова купа
Klingenberg, Limoges
France 1890

порцеланова купа
A Royal Worcester
circa 1900

чайник
W. & J. A. Bailey
Emanue Lerche
Edinburg, Scotland, 1886

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв
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Leonard, Vienna
1880-1910

Limoges porcelain, France
Haviland & Co, 1888-1896

ROYAL COPENHAGEN, FLORA
DANICA, 1860-1890

Ott & Brewer Company
1882-1890

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв
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Limoges
XIXв.

632
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France, около 1900г

чиния, Wedgwood pottery, 1879
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The Griffen, Smith and Hill pottery,
Phoenixville, Pennsylvania, USA,
1879-1892

кана за кафе
William Lycett, 1895

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв

порцеланова чаена чаша
Staffordshire, 1880

оливерник, порцелан
Staffordshire ,1880

порцеланово гърне
Henry Alcock & Co, Staffordshire,1861-1891

арх. К. Лаковски
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порцеланови сервизи за хранене и чай
Ridgways, Bedford Works, Shelton, Hanley, Staffordshire, 1881

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв
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кутия за бисквити, MT WASHINGTON

ваза
Stevens & Williams, 1880

стъклена кана
1885

арх. К. Лаковски
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Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв
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порцелан
Royal Worcester
около 1890

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв
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Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв

Royal Worcester, 1880- 1890
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порцелан

арх. К. Лаковски
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Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв
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Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв
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Лондон
1882

Франция, 1900

сребърна чаша
Edward Moore 1873-1891
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сребърни медальони, XIXв.

Англия, 1899

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв

ножица,гравирана с флорални
мотиви и листа от папрат

сребърни лъжици George III
Soloman Hougham, London, 1801

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв

арх. К. Лаковски
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викторианска кана за вино
Stephen Smith, London, 1870

викторианска кана за вино
Thomas Smily, 1868

647
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D and M Birmingham
1875.

Stephen Smith,
London 1869-70

кутия за визитки, 1894
Hilliard & Thomason, Birmingham

кутия за визитки
R Thornton, Birmingham 1875.

C H Cheshire,
Birmingham 1891.

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв
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кутия за бисквити
Mappin and Webb, c.1890.

фруктиера
S Kirk & Son Co.,
1898

солници, Harris & Shafer Co.
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шишенце за парфюм,
Tiffany & Co., Sterling, M
and PAT, 1885

обувалка, Tiffany & Co., 1880

арх. К. Лаковски
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Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв

сребърна халба
XIXв.

Tiffany & Co., New York, 1885

арх. К. Лаковски

сребърен съд за подгряване на лъжици
1880

653

кутия за бисквити
James Dixon & Sons, Sheffield

манерка, Tiffany & Co., New
York, 1873-1891

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв
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чайник със стойка
Tiffany & Co, 1880

арх. К. Лаковски
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posy holder, George Unite,
Birmingham, 1886

Tiffany & Co., New York, 1877

Double-Folding Biscuit Box,
Fenton Bros. Sheffield
Dominick & Haff
New York, circa 1881
сребърна кутия,1885
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A Victorian sterling
silver posy holder,
Engliand, c. 1880

детайл от сребърна купа
John, Edward,
Walter & John Barnard
London, 1868

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв
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сребърен черпак
Wm Wilson & Son

гравирано стъкло и сребро
Sheffield, 1872
Walter & George Sissons

George Howson, London, 1905
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Furber and Son of Cheltenham, 1870

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв

арх. К. Лаковски

викториански сувенир
от яйце на ему
Evan Jones, Sidney
circa 1880

John Newton Mappin
(Mappin & Webb), London,1882

662

мастилница,
Австралия, XIXв.

сребърна купа
William Edwards
Melbourne
circa 1870

Australian silver goblet
Henry Steiner
Adelaide, circa 1880
20 January 2021/ 18:41:18

викториански сувенир
от яйце на ему

викторианска сребърнанаградна купа

William Edwards

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв
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Jochim Matthias Wendt,
Adelaide, 1875

арх. К. Лаковски

Jochim Matthias Wendt,
circa 1880

Henry Steiner, c.1870

silver emu egg, William H
Spencer, Adelaide, 1880

'The Hannell Cricket
Challenge Cup',
silver, Evan Jones
Sydney, circa 1880
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emu egg, William Edwards,
Melbourne, circa 1870

Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв

English Rowing Trophy Cup
Bath Regatta 1874

William Edwards,
Melbourn,1860

William Edwards, Melbourne, circa 1865
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EVAN JONES, SYDNEY
CIRCA 1880

арх. К. Лаковски
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Керамика, стъкло и метал, XIX и начало на XXв
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кутия за бижута
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В края на XVIIIв. в Шотландия започва
производството на дървени кутии с характерна лакирана декорация, които бързо
стават популярен сувенир. Като декорация
служели геометрични мотиви, шотландското каре, флорални мотиви и различни
изображения. Постепенно асортиментът
бил разширен с всевъзможни предмети
от дърво, а след 1870г в дизайна широко
се използвали папратови листа. Съществували няколко техники, но най-общо те се
състояли в последователно лакиране на
предмета с кафяв лак, като при последователните слоеве лак се използвали хартиени отпечатъци от декоративния мотив, които оставяли по светли петна на общия фон.
Чрез завъртането на отпечатъците и многократното лакиране се придавало тримерно усещане на повърхностите. Името
си този стил получава от град Mauchline в
Шотландия, където била най-голямата фабрика за такива предмети - W. & A. Smith.
Това е и първият производител, който въвежда папратите като декор. Това се приема
като последен опит за съживяване на цяла
една индустрия, чието време постепенно
отминавало. Към 1890г модата в търсенето
на такива сувенири постепенно отмира.

арх. К. Лаковски

III.27.6. Mauchline ware в Шотландия

Mauchline ware в Шотландия
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кутия за карти
1890

арх. К. Лаковски
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Mauchline ware в Шотландия

дървена кутийка
за конци и игли, 1860

дървена корица на книга
"Milton's Poetical Works", 1874

арх. К. Лаковски
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кутия за съхранение на пури
1880

нож
за писма

Mauchline ware в Шотландия

20 January 2021/ 18:41:18

масичка1880
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Mauchline ware в Шотландия

676
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III.27.7. Killarney ware в Ирландия
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Една от уникалните особености в мебелното производство в Ирландия от XIXв. е
декоративният стил от района на Киларни,
графство Кери. Това е стил на украса на
маси, столове, писалища, кутии и други мебелни изделия с фурнирни интарзии, включващи флорални мотиви. Много често в декорациите като материал се използват тик и
ягодово дърво (кумарка, Arbutus unedo), които
са типични за района видове с плътна дървесина, като второто се среща само в Ирландия извън Средиземноморието. Наред с
другите растения често присъстват флорални мотиви с реалистични или стилизирани
папратови листа. Това не е случайно, тъй
като този район на Ирландия е известен и с
най-голямата популация на Trichomanes speciosum, папрат по-известна с народното си
наименование - Killarney fern. Открита в началото на XIXв., в Ирландия, тя е почти унищожена от колекционерите по време на Викторианската епоха. Днес е изчезнала в 6 от
оригиналните 9 находища. Това е рядка папрат, разпространена само в Югозападна
и Централна Европа, Британските острови и
Макаронезия - Канарски, Азорски о-ви и о-в
Мадейра. Това растение е забележително
в няколко отношения. T. speciosum е един от
само трите вида от сем. Hymenophyllaceae,
които се срещат в Европа. Находищата извън Великобритания, Макаронезия, Испания,
Португалия и Италия се състоят изцяло от индивиди във фазата на гаметофит. Гаметофитите на този вид са единствените на континента, които успяват да се възпроизвеждат
вегетативно (чрез многогодишни геми) без
изобщо да влизат във фаза на спорофити.
Гемите се разпространяват от вятъра и водата.Повечето гаметофити имат само мъжки и много по-рядко женски полови органи.
Спорофитите са много по-редки. Освен
това спороносещи листа са наблюдавани
в едва 4 от 30 популации в Ирландия. Самите спори са зелени и много нетрайни. Това
вероятно се отразява на разпространението на вида. Интересно е още, че много от
популациите се състоят от едва няколко спорофита, които съществуват като колониални организми - от едно пълзящо коренище
израстват до няколкостотин листа.

Killarney ware в Ирландия

кутия за бижута
Англия, края на XIXв.

Irish Killarneyware
около 1870г.
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игрална маса
Англия, около

арх. К. Лаковски
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Killarney ware в Ирландия
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III.27.8. Anton Seuffert
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Anton Seuffert (1815 – 1887) е
потомствен мебелист роден
в Бохемия. Учи се на занаят от
баща си и първоначално работи във Виена. През 1851г вече
като майстор се установява в
Лондон, където през 1856г се
жени. Три години по-късно емигрира със семейството си в Оукланд, Нова Зеландия. От 1861г
става новозеландски поданик.
Там започва да експериментира с местни видове дървесина и орнаменти взаимствани
от местната флора и фауна.
Истинска слава получава през
1862г когато прави писалище от
30 000 елемента, което местните
власти закупуват за 300 гвинеи и
го подаряват на кралица Виктория. Сега то се намира в колекцията на Бъкингамския дворец.
Anton Seuffert прави множество
писалища, скринове, кутии,
подвързии за книги, маси. През
1869г, след като изработва легло и скрин за Дука на Единбург,
получава статут на кралски доставчик. Умира през 1887г, а мебелното производство се поема
от най-големият му син - Уилям.

Anton Seuffert

арх. К. Лаковски

679
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William Seuffert desk, 1903, Aucland,
Major General Baden-Powell

Anton Seuffert

680
III.27.9. Дантела и бродерия от XIXв.

арх. К. Лаковски

носна кърпичка
Paulina Trevelyan, 1864
Maidenhair Fern
SOCIETY SILK, c1910

бродерия върху рокля, XIXв.

Дантела и бродерия от XIXв.

20 January 2021/ 18:41:18

рокля от креп
20-те години на XIXв.

носна кърпичка
Emma Radford, XIXв.

рокля, 1889
Charles Frederick Worth

арх. К. Лаковски

дантелена булчинска рокля, 1870

681

ръчно бродирани дантелени якички, XXв.

носни кърпички, XXв.

20 January 2021/ 18:41:18

покривка, муселин
бродерия Cordelly
Франция
втора половина XIXв.

Дантела и бродерия от XIXв.

III.27.10. Аrt nouveau

Творците на Ар Нуво (Art Nuveau), покриват всяко свое произведение (сграда, предмет, рисунка) с множество флорални мотиви. Като част от флората папратите получават
заслужено внимание. Особено голямо е то във Франция. Особено се отличават с влечението
си към папратите в своето творчество: Emile Gale, Edgar Brandt, Jacques Gruber, Louis Majorelle.

Аrt nouveau

20 January 2021/ 18:41:18

сграда в Nancy, France
arch. Leon Deon. 1922

сграда в Nancy, France
arch. Leon Deon. 1922

арх. К. Лаковски

682

avenue Foch, Nancy, France,
Immeuble France-Lanord (1903-1904)

683
арх. К. Лаковски

сграда в Nancy, France
arch. Leon Deon. 1922

France, Dijon
фасада Avenue Victor Hugo 4

20 January 2021/ 18:41:18

сграда в Nancy, France
arch. Leon Deon. 1922

Аrt nouveau

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

684

жилищна сграда
Талин, Естония

Аrt nouveau

Villa Marcot, 1908, 16 avenue Thiers, Compiègne
архитекти Henri Sauvage, Charles Sarazin

686
арх. К. Лаковски

архитект Theo Petit
скулптор L.Binet
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Banque Renauld, Nancy, France, 1910
архитекти Emile Andre, Paul Charbonnier

Аrt nouveau

687
арх. К. Лаковски

Параклисът в Арброут (Arbroath), Шотландия.
Проектиран и построен от Patrick AllanFraser в края на XIXв. в чест на съпругата
му Elizabeth Fraser (починала 1873) и нейните
родители.

Параклисът в Арброут (Arbroath), Шотландия.

20 January 2021/ 18:41:18

132-134 Rue de Courcelles, Paris, France

Аrt nouveau

688
арх. К. Лаковски

76 Rue Nollet, Paris, France

20 January 2021/ 18:41:18

Стъблата на дървовидните лепидодендрони
през Карбон достигали височина 40-50м.
За разлика от днешните дървета при тях
липсвала кора и те били зелени (фотосинтезиращи). Цялото стъбло било покрито с
люсповидни остатъци които приличали на
шишаркови люспи. Тази шарка е използвана при дизайна на част от колони те по
фасадата на Музея по Естествена История
в Лондон.

гарата в Rouen, arch. Adolphe Dervaux, 1928

Аrt nouveau

690
арх. К. Лаковски

врата, Komor Marcell, Jakab Dezső, Budapest, Hungary, 1911

EDGAR BRANDT, circa 1924

Edgar Brandt
(1880-1960),
нож за хартия

Аrt nouveau
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Hôtel Frugès, 1878,
arch. Pierre Ferret
реконструиран (1913-1927)
Bordeaux, France
Edgar Brandt (1880-1960),
детайл лампи

арх. К. Лаковски

691

Сграда на бул. Виктор
Юго 111, Париж, 1904г.
arch. Henri Sauvage-Charles
Sarrazin

Casa Vicens, A. Gaudi, Spain, Barcelona
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Technikerstrasse 2
Vienna, Austria

Аrt nouveau

керамика, Musee de l'Ecole de Nancy,
36-38 Rue Sergent Blandan

арх. К. Лаковски

692

Витраж, Henri Bergé
Musée de l'Ecole de Nancy,
France
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Витраж, Jacques Gruber
(1903), France

Витраж, 1885

Аrt nouveau

арх. К. Лаковски

693
скулптура, метал
Devon Hedgerow

метална настолна лампа
Nancy, France
началото на XXв.

декоративна конзола
чугун

20 January 2021/ 18:41:18

Elijah Burnett

Аrt nouveau

694
арх. К. Лаковски

TIFFANY STUDIOS, 1905

ваза
Jacques GRUBER
France, 1904.
ваза Art Nouveau
Eduard Stellmacher,
Teplitz, Austria 1904-1910

шишенце за парфюм, 1890
Thomas Webb

Effie Hegermann Lindencrone
1906

Аrt nouveau
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Royal Copenhagen
1900

детайл, Nancy, France

арх. К. Лаковски

695

20 January 2021/ 18:41:18

стол, Louis Majorelle, 1906

масичка,
Louis Majorelle.
Eugene Gaillard (1862-1933)

Louis Majorelle

Аrt nouveau

8

1. ваза стъкло, Émile Gallé, 1904
2. ваза стъкло камео, Émile Gallé, 1904

3

4

5

3. ваза стъкло, Émile Gallé, 1910
4. ваза 'Adiantum', Emile Gallé, 1902

арх. К. Лаковски

697

5. ваза стъкло, Émile Gallé, 1910
6. ваза стъкло камео, Émile Gallé
7. ваза стъкло камео, Émile Gallé, 1910

1

2

6
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8. шишенце за парфюм, Émile Gallé, 1910

7

Аrt nouveau

арх. К. Лаковски

698

20 January 2021/ 18:41:18

стъкло, Émile Gallé, circa 1900

Аrt nouveau
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вази
Émile Gallé
арх. К. Лаковски

699

Аrt nouveau

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

700

Аrt nouveau

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

702

Аrt nouveau

арх. К. Лаковски

711

Georges Fouquet, 1862 -1957

ваза, Daum, Nancy, c. 1902
ваза, Muller Freres
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DELATTE NANCY LARGE VASE, circa 1900

cameo glass vases
DAUM VITRIFIED, 1910

Jugendstil-Vase mit Frauenschuh und Farn, Paul Nicolas, D'Argental, Nancy,
1920

Art Nouveau
Lucien Gautrait /1861-1942/

Legras-Montjoye,
cameo glass 1910

Аrt nouveau

арх. К. Лаковски

712
врата, Nancy, France

ваза, Louis Majorelle, 1900

Charles Greber, France, 1900
купа
Louis Majorelle, 1900
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ваза
Doulton Lambeth, 1910

Аrt nouveau

713
арх. К. Лаковски

В края на XIXв. в Европа се заражда и бързо добива популярност един нов стил в изкуството - Art Noveau. Той носи различни имена и има специфични особености в различните
държави, но един от най-характерните му белези е неизменен. Това е повсеместната употреба на флорални мотиви. Творбите на Art Noveau рязко се различават от тези на предходните
класически стилове и това е целенасочено търсен ефект. Целта е тотално изкуство - дизайн
на всички предмети на бита. Това е стил на новата средна класа, на богатите буржоа без
аристократичен произход. Авторите търсят нови изразни средства и детайли. Вероятно по тази
причина в Англия, въпреки че Art Noveau широко взаимства образци от природата, внезапно
прекъсва тенденцията от предходните години папратите да присъстват като орнаментална
украса на сградите и предметите от ежедневието. В същото време за останалите европейци
папратите са новост, която някои автори охотно използват.
Най-често това може да се види във Франция и Финландия.

св.Михаил, Турку, Финландия

Uusi Apteekki (New Pharmacy), Turku, Frithiof Strandell, 1907

Аrt nouveau
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Jugendstil Hall
Lars Sonck,
Helsinki, Finland,
1904

арх. К. Лаковски

714

Villa Johanna, Helsinki, Selim A
Lindqvist, 1905-06
Church of St John, now Tampere
Cathedral, Lars Sonck, 1907

Pölkkylän huvila by Lars Sonck,
1905
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The Wilkman House
Helsinki, Finland
Vilho Penttila, 1904

Аrt nouveau

716
арх. К. Лаковски

Вход, 1927-29г, Париж

Mikaelinkirkko_interio, Turku, Finland
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стълбище, Pohjola House, Finland, Helsinki, 1901

Аrt nouveau

718

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

ресторант L'Excelsior Nancy, France, 1911
интериор по дизайн на Louis Majorelle , Jacques Gruber, Antonin
Daum

Аrt nouveau

В центъра на Виена на
пазарския площад Hoher
Markt, се издига Ankeruhr
(часовникът на Анкер)
издържан
в
стил
Jugendstil (Art Nouveau)
проектиран през 1914
от Franz von Matsch
(1861-1942)
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ресторант L'Excelsior
Nancy, France, 1911
интериор по дизайн
на Louis Majorelle ,
Jacques Gruber, Antonin
Daum

аптека, 1915, Nancy, France
архитект Paul Charbonnier, дизайнер Louis Majorelle

арх. К. Лаковски

719

Аrt nouveau

врата в квартал
Katajanokka, Helsinki

врата в квартал Katajanokka,
Helsinki

врата и витраж
The Pohjola Insurance building
Helsinki, Финландия
Gesellius, Lindgren & Saarinen
1899-1901

Аrt nouveau
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Tampere Cathedral
(Tampereen tuomiokirkko)
Finland
arc.Lars Sonck, 1907

арх. К. Лаковски

720

Marianne Mitchell, 1905

glass vase, Thomas Webb and Sons
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ваза, Irene Bishop, ROOKWOOD, 1906

ваза, Doulton Lambeth

ваза

Rookwood, Albert Pons, 1908

арх. К. Лаковски

ваза
Rookwood,1902

722

design René Denert 1872-1937,
Denbac, Vierzon, France

Аrt nouveau

арх. К. Лаковски

723
пощенска
картичка
1910г. Англия

Art Nouveau
Prints
Anton Seder,
1890

корица на пиеса за деца "В царството на папратта" ,1912г.
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Illustration 1899
Walter Crane (1845-1915)

Аrt nouveau

Montreal, Canada

Двайсетте години на XXв. са времето на възстановяване и възход след края на
Световната война. Мощните индустриални и финансови компании имат нужда от
стил, който да визуализира благосъстоянието и силата им. Така се появява ‚арт деко‘
- стилът на геометризираните орнаменти,
строгите и монументални декорации по
фасадите, метала, огледалните повърхности и блестящите метални елементи в интериора. За официална рождена дата на
арт деко се счита ‚Exposition Internationale
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes‘
— Международно изложение на декоративните изкуства и модерната индустрия,
което било проведено през 1925 в Париж.
Стилът процъфтява през следващите десет години основно във Франция и САЩ.
Изявата му е във всички аспекти на дизайна
- архитектура, приложни изкуства, бижута,
типография, индустриален дизайн. Взаимства елементи от модернизма, кубизма и
сюреализма. Един от повтарящите се мотиви по фасадите на сгадите е спиралата
на папратовите листа, която се открива във
витражи, решетки, капители и фризове.

State Office Building, Buffalo,
New York, 1930

Montevideo, Uruguay

Carbide & Carbon Building
Chicago, Illinois, USA,
arch. Terence Faircloth,
1929

Madison Belmont building
181 Madison Avenue, Manhattan, New
York City, Edgar Brandt, 1924-25

Market Street National Bank,1319-1325 Market Str., Philadelphia
1929, arch. Ritter and Shay

Аrt deco
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III.27.11. Art Deco

арх. К. Лаковски

724

Art Deco
Miami Beach, Florida
Art Deco
Seatle,USA
20 January 2021/ 18:41:18

Art deco
Montevideo, Uruguay

арх. К. Лаковски

7th Street Hotel, Chicago, Illinois
arch. Terence Faircloth

725

Аrt deco

арх. К. Лаковски

726
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Texas & Pacific Railroad Terminal
Fort Worth, Texas, 1931, arch.Wyatt C. Hedrick

Аrt deco

USA - Miami Beach, Florida
20 January 2021/ 18:41:18

Former Australian Institute of Anatomy, Canberra.

New York, United States

Art Deco Flats Detail - East Melbourne, Australia

арх. К. Лаковски

730

Аrt deco

арх. К. Лаковски

733
шишенце за парфюм
Rene Lalique, 1912

стъклена ваза
Rene Lalique, 1922
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Chartreuse Pearlized
стъклена ваза
1934

Mougin, Nancy, Lunéville,
modèle de Géo Condé, 1930s.

Аrt deco

734
Rene Lalique

арх. К. Лаковски

стъклена купа
Rene Lalique, 1926

стъкло
Rene Lalique, 1925

'Montargis' a Vase
1929

Roger Mequinion,
Geometric ferns

пръстен
стъкло, 1931
Rene Lalique
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Art Nouveau, Rene Lalique, 1929

игла за
вратовръзка
Rene Lalique

Аrt deco

20 January 2021/ 18:41:18

Art Deco, стъклени вази
Charles Schneider, France
1927

арх. К. Лаковски

René Lalique
1904-1905

735

Ceramic Vase
Art Deco,1924-1925
Charles Catteau

Аrt deco

арх. К. Лаковски

737

Art Deco, порцеланови съдове, Camille Tharaud
Limoges, France, 1930
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Art Deco, порцеланови съдове, Camille Tharaud
Limoges, France, 1930

Аrt deco

арх. К. Лаковски

738

огледало, ковано желязо, Edgar Brand

20 January 2021/ 18:41:18

лампа
Billy Moon

бронзова лампа
Maison Charles, 1970
настолна лампа
САЩ, 1930г.

керамика, Weller, Ohio, 1920‘s

Аrt deco

арх. К. Лаковски

739

art deco, Rene Lalique ‚Psyche‘, 1929

art deco
Rene Lalique ‚Psyche‘, 1929

дидема, стъкло
Rene Lalique

art deco
настолна поставка за запалка
USA, 1930‘s
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C.F. Monroe Co., 1880 - 1916
Meridian, Connecticut, USA

етикет на одеколон
Viridiflor fougere

Аrt deco

III.27.12. Дизайнът на XX век

арх. К. Лаковски

порцеланова чиния
Tressemann factory, Limoges, France, 1907

742

ваза, Roseville, c. 1931

20 January 2021/ 18:41:18

саксия
McCOY POTTERY, 1920-1940

Emu On Fern Leaf'
пръстен за салфетки
Stokes & SonsMelbourne
c.1920-1930,

Дизайнът на XX век

арх. К. Лаковски

744
След истинската мания по папратите във Викторианската епоха и
последвалото господство на флоралните мотиви в изкуството от началото
на XXв., появата на папратите в масовата култура никога повече не се повтаря в същите мащаби. Все пак тези
красиви растения с характерна форма на листата се появяват от време на
време като декорация, понякога под
нова форма, понякога като реплика
на класически дизайн от времето преди Втората Световна Война. В повечето
случай папратите са силно стилизирани, но има и такива, в които се изобразяват конкретни видове (родове).

Teapot, Cream & Sugar by
Maureen Tanner, 1948-1963

'Golden Fern' Coffee set
Minton, England, 1946-59

'ROCK FERN' Coffee set
J & G Meakin, 1970

Дизайнът на XX век
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чиния за хранене
ALFRED MEAKIN.

арх. К. Лаковски

745

designed by Eva Zeisel,
1957-58г

Brookside, HEINRICH - H&C,
Bavaria, Germany

Blueberry Fern, Mikasa,
1981 - 1982
Country Walk, Mikasa, Malaysia

Blueberry Fern, Mikasa,
1981 - 1982

Bread & Butter Plate, Royal (USA)

Дизайнът на XX век
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TAYLOR, SMITH & T (TS&T), 1963

English fern, ROYAL WINTON

арх. К. Лаковски

746

Lastraea spinosa,
Flora Danica
ROYAL COPENHAGEN

Woodisia hyperbarea,
Flora Danica
ROYAL COPENHAGEN

Asplenium
trichomanes
Flora Danica
ROYAL COPENHAGEN
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Equisetum arvense,
Flora Danica
ROYAL COPENHAGEN
Botrychium lunaria,
Flora Danica
ROYAL COPENHAGEN

Дизайнът на XX век

Ferndale, HUTSCHENREUTHER

Ferndale, HUTSCHENREUTHER

Golden Fern, Spode, 1962-1969

Golden Fern, Spode, 1962-1969

Fern fantasy, LYNN CHASE, 1999-2006

Fern Forest, Mikasa, Thailand

Golden Fern, Spode, 1962-1969

Golden Fern, Spode, 1962-1969

Fern fantasy, LYNN CHASE

Golden Fern, Spode, 1962-1969

Golden Fern, Spode, 1962-1969

Golden Fern, Spode, 1962-1969

Дизайнът на XX век
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арх. К. Лаковски

748

арх. К. Лаковски

749

RUDOLSTADT

Imperial fern, FITZ & FLOYD

Summer fern
VILLEROY & BOCH

Дизайнът на XX век
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Steuberwille, Ohio, USA

арх. К. Лаковски

751

TAYLOR, SMITH & T (TS&T), 1963

Forest spring, HUTSCHENREUTHER

Villa Palma, Vietri, Italy, 2003-2004

Trianon, TIRSCHENREUTH,
Bavaria, Germany

Woodland fern, GIBSON DESIGNS, 2011

TIRSCHENREUTH, Bavaria, Germany

ROSENTHAL - CONTINENTAL, Germany

Woodland, FRANCONIA-KRAUTHEIM

Wild Strawberry, Stauberwille, Ohio, USA, XXв., 50-те

Дизайнът на XX век
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Thai Garden, Mikasa >
2006 - 2008 >
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арх. К. Лаковски

SCHIRNDING

754

Дизайнът на XX век

арх. К. Лаковски

757

Summer Garden, Mikasa, Japan, 1977 - 1979

Green fern/ brown fern, Mikasa

Wild Blossoms, Mikasa, 1974-1975

Meadow Fern, Mikasa, 1980-1981

Дизайнът на XX век
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Lacy Fern Brown, Mikasa, 1964-1974
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арх. К. Лаковски

759

худ. Justina Harrison

Дизайнът на XX век

худ. M. Roberts
20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

760

Дизайнът на XX век

761

оцетник,1960's
Spode, England,
GOLDEN FERN

GEORGE JONES pottery

Дизайнът на XX век
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ROOKWOOD POTTERY

арх. К. Лаковски

Rudolstadt
начало на XXв.
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Selena Bragg

Thomas Webb & sons

арх. К. Лаковски

765

Дизайнът на XX век

cameo vase
Kelsey Pilgrim, 1995

арх. К. Лаковски

768

бронзова масичка
Silas, USA, 1970's
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FERN FANTASY, Lynn Chase designs

Дизайнът на XX век

арх. К. Лаковски

772
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вази керамика
Charles Catteau, Belgium

Дизайнът на XX век

775
арх. К. Лаковски

Rookwood
Z Line vase
Sallir Toohey

vase
WELLER

Duncan Mcclellan, USA

Stig Lindberg

Fern vase
Norse Pottery
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vase Ephraim
Ken Nekola
2007

Дизайнът на XX век

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

777

Дизайнът на XX век

арх. К. Лаковски

779

K & A Krautheim porcelain
серия "fern and violet" 50-60г XXв.
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порцелан
James Kent,
60-70г XXв.

Дизайнът на XX век
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арх. К. Лаковски

780

Дизайнът на XX век

арх. К. Лаковски

781

Lacy Fern, Mikasa, 1980
Папоротник
Лейда Оскаровна Юрген
Ленинград, СССР, 1979
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Rob & Beth Mangum, Joga cat

Дизайнът на XX век

метална мастилница с форма
на папратов лист

Дизайнът на XX век

20 January 2021/ 18:41:18

В някои страни наричат младите
неразтворени папратови връхчета
епископски жезъл, поради приликата им с традиционната форма
на този църковен атрибут

арх. К. Лаковски

782

арх. К. Лаковски

784

мраморна конзолна масичка
Luciano Tempo, Italy, XXв.

Len Castle, 1960

Bernard Leach

20 January 2021/ 18:41:18

Bernard Leach, 1939

Дизайнът на XX век

арх. К. Лаковски

786

Alison West Ceramics
England

керамика,
Jill Fanshawe-Kato, England

20 January 2021/ 18:41:18

Linda Dalton Pottery
West End, North Carolina
United States, 2010

Дизайнът на XX век

788
арх. К. Лаковски

аптека, Минск, Беларус
Троицкое предместье

вазичка
дървовидна папрат
mamaku

мозайка
Columbia School, London,
2006, Carina Wyatt
and Cathy Ludlow

Дизайнът на XX век

20 January 2021/ 18:41:18

фасада в гр.Крайстчърч, Нова Зеландия

арх. К. Лаковски

793

20 January 2021/ 18:41:18

Tommy Mac_Sten Havumaki, декоративна резба върху банджо, орех

Ваза от стъбло на
дървовидна папрат

Дизайнът на XX век

III.27.13. Папратите в текстилните десени
			
и модата

килим, Франция, 1923
manufactured by Tassinari & Chatel
designed by Yvonne Clarinval

арх. К. Лаковски

794

20 January 2021/ 18:41:18

дизайн за текстилен десен, 1800
Louis-Albert DuBois, Swiss, 1752–1818

Папратите в текстилните десени и модата

796
арх. К. Лаковски

„fern lace“

20 January 2021/ 18:41:18

десен за пердета
Sanderson, cotton

Папратите в текстилните десени и модата

десен за плат
дизайн Vera Neumann

арх. К. Лаковски

797

Patricia Delaney, quilt
шал
Liberty of London

20 January 2021/ 18:41:18

шалове, Vera
дизайн Vera Neumann

Папратите в текстилните десени и модата

‚Meadow Fern‘ pattern, Vera Neumann, 1970

арх. К. Лаковски

799

носна кърпичка, Mary Lewis

20 January 2021/ 18:41:18

Vera Neumann, 1970

Папратите в текстилните десени и модата

арх. К. Лаковски

800

20 January 2021/ 18:41:18

вечерна рокля
Gucci

Alexander Mcqueen
Cream Cashmere Coat
Autumn - Winter 2007

Catharine Latson
Fern Dress

Папратите в текстилните десени и модата

арх. К. Лаковски

801

Levine, Beth, Topless shoe, 1955 – 1960.
Green kidskin with green plastic fern fronds. Part
of the Brooklyn Museum Costume Collection at
the Metropolitan Museum of Art

20 January 2021/ 18:41:18

кожени обувки с декоративен
‘koru‘ мотив

Папратите в текстилните десени и модата

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

803

Папратите в текстилните десени и модата

804

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

III.27.14. Папратите в дизайна на бижута

Папратите в дизайна на бижута

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

806

Папратите в дизайна на бижута

арх. К. Лаковски

808

диадема, Art Noveau
Henri Vever, Франция, 1901г
обеци, Whitby jet, England, 1870-1880
На Острова от векове има традиция в изработката на
бижута от полирано фосилизирано дърво. Материалът
се нарича Whitby jet и представлява вкаменелост от
стъблата на дърво от род Araucaria.
гривна
Виенски Сецесион

златна брошка, William Manson Waddell,
Australia, 1885

20 January 2021/ 18:41:18

катарама за колан, Georg Jensen,
Danish Art Nouveau, 1910

златна брошка, William Paterson,
Australia, 1855

Папратите в дизайна на бижута

III.27.15. Папратите в опаковкитеи етикетите на напитки

Папратите в опаковки и етикети

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

809

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

813

Папратите в опаковки и етикети

818

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

III.27.16. Папратите в дизайна на фирмени лога

Папратите в дизайна на фирмени лога

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

820

Папратите в дизайна на фирмени лога

арх. К. Лаковски

821

20 January 2021/ 18:41:18

III.27.17 Папратите и козметичните продукти.

Папратите в дизайна на фирмени лога

macro photography - Adiantum Pedatum
Karl Blossfeldt, 1920

Папратите в дизайна на фирмени лога

арх. К. Лаковски

823

20 January 2021/ 18:41:18

албум с фотографии
на форми от растителния свят
Karl Blossfeldt. (1865-1932),1942г.

Серия парфюми с фотографии на
опаковките от албума на Blossfeldt

арх. К. Лаковски

824
III.27.18. Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.
Както и повечето други растения, папратите попадат в полезрението на хората, занимаващи се с изкуство, по две причини - естетическа и практическа. За красотата на изящно
наделените листа на папратите е излишно да се пише - те са направили впечатление на хората
още в античността. Но изкуството освен да изобразява изящното носи и много информация за
бита на народите. Затова не може да не направи впечатление присъствието на един устойчив
мотив в живопистта на XIXв. - събирането на орлова папрат. Това е поредното доказателство за
голямата роля на растението в живота на селските райони на Европа през Средните векове.

20 January 2021/ 18:41:18

1. Theodore Robinson,1878
"Garden Bench with Ferns"
2. William Weekes, 1900
"Suspicion"
3. Edward Wilkins Waite
"The Bracken Collectors on Fittleworth Common Sussex"

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.

825
арх. К. Лаковски

The fern gatherers, Myles Birket

Joshua Anderson Hague (1850-1916), "The fern gatherer"

George Augustus Holmes (1852-1911), The moorland - children fern-gathering

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.

20 January 2021/ 18:41:18

Февруари в Австралия: Пикник в папратова горичка, C. Gregory, 1875г

1. Henry Herbert La Thangue "Mowing bracken", 1903
2. Sidney Richard Percy, "Тhe Bonnie Moor With Bracken Clad"

20 January 2021/ 18:41:18

3. Henry Herbert La Thangue, "Gathering Bracken", 1899

арх. К. Лаковски

826

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.

Young Girl Gathering Ferns, XIXв.

Robert Kemm (1835-1892) - 'The
Fern Gatherer', XIXв

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.
20 January 2021/ 18:41:18

William Shayer Senior (1787-1879)
The Fern Gatherer

арх. К. Лаковски

A Fern Gatherer, Kate Greenaway, 1846-1901

William Shayer Senior (1787-1879)
Fern Gatherers

827

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

English School, circa 1870, A young fern gatherer, watercolour

Charles Sillem Lidderdale, 1877, "The fern gatherer"

Edward John Cobbett (1815 - 1899),
Fern gatherers crossing the river

828

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.

арх. К. Лаковски

830

Watanabe Seitei (1851-1916)
zenmai fern, Osmunda japonica

Lews Castle, Stornoway, Англия
architect Charles Wilson, 1848г

20 January 2021/ 18:41:18

Стенописът с папратови
листа и цветове на Digitalis е
единствен по рода си.
Дълго време е бил изгубен,
покрит с тапет, и едва при
реконструкция на замъка преди няколко години е открит
и реставриран. Предполага се,
че и по другите стени на
залата е имало подобни сцени, които са били унищожени
при предишни ремонти.

'Събиране на суха папрат', гравюра,
Ирландия, 1881

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.

арх. К. Лаковски

831

'Папоротники в лесу'
Иван Шишкин, 1883

'Папоротники в лесу'
Иван Шишкин, 1877

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.

20 January 2021/ 18:41:18

'Папоротники', Иван Шишкин

Левитан Исаак Ильич, Тропинка в
лиственном лесу. Папоротники, 1895,

'Пейзаж'
Иван Шишкин, 1896

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.

20 January 2021/ 18:41:18

Левитан Исаак Ильич
'Папоротники в лесу', 1895

835
арх. К. Лаковски

'Камни в лесу'
Иван Шишкин

Hugh Cameron 1835-1918, Schotland, Fern Gatherer

20 January 2021/ 18:41:18

Walter J. Morby (Britain, 1860-1911) Fern gathering, skirts of the
New Forest

арх. К. Лаковски

836

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.
20 January 2021/ 18:41:18

"Събиране на папрати'Helen Allingham,
The Illustrated London News,, юли 1871.

The Fern Gatherers, George Morland, 1799

арх. К. Лаковски

Friedrich Gauermann (Austria, 1807-1862)
Study for a tree stump

Carring ferns, Scotland
illustration by James Logan, 1848

837

Исаак Ильич Левитан, Пейзаж с папоротником, 1890г

Алексей Кондратьевич Саврасов
Тропические растения, Древовидный папоротник, 1854г

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.

20 January 2021/ 18:41:18

арх. К. Лаковски

839

HENRI MATISSE, I 1948
Intérieur à la fougère noire (Interior with Black Fern),

камень, Татьяна Красовская, 2007

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.

арх. К. Лаковски

20 January 2021/ 18:41:18

Ignacio Diaz Olano
La corta de helechos

841

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.
20 January 2021/ 18:41:18

El Gato Helecho, The Fern Cat, Remedios Varo, 1957
сюреализъм

The Fern Harvesters in the Boid d'Amour at Pont Aven',
Paul Serusier, 1910

арх. К. Лаковски

Paul Serusier, Les Heures (the times), 1919

842

Bracken, Anna Perlin

арх. К. Лаковски

843

Angie Lewin

20 January 2021/ 18:41:18

Bracken, Anna Perlin

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.

арх. К. Лаковски

Rochers en sous-bois à Fontainebleau, Скали в подлеса на Фонтенбло,
Mathurin Méheut (1882-1958).
Les Sous-bois, fougères - Подлес, папрати, Mathurin Méheut (1882-1958)

20 January 2021/ 18:41:18

Arbres rouges et fougères en automne - Червени дървета и папрати през есента
Paul Sérusier (1864-1927)

845

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.

арх. К. Лаковски

847

Bracken, 1936, Karl Schmidt-Rottluff,
Германия
(1884 - 1976)

Henri Matisse - FOUGÈRES
литография, 1953

Голо женско тяло, Carmen Tyrrell

20 January 2021/ 18:41:18

Ансел Адамс, САЩ
фотографии
първа половина на XXв.

Папратите като сюжет на художниците от XIX и XXв.

Edo period, 17c

III.27.19. Папратите в изкуството на Япония
			
- страната на изгряващото слънце

арх. К. Лаковски

850

вази, Kawade Shibataro,
Japan, 1856-1921

jubako box
meiji era, Ikeda Taishin
Japan

20 January 2021/ 18:41:18

ваза, meiji era
Hattori Tadasaburo

Папратите в изкуството на Япония

арх. К. Лаковски

851

menuki - апликации за дръжка на меч
Edo period, Japan

Koma Yasutomi
19th century

inro, warabi
XIXв, Япония

Kawade Shibataro, Japan,
1856-1921

Yutokusai

20 January 2021/ 18:41:18

19th century

Inaba, 19th century

Папратите в изкуството на Япония

853

мангал, Japan, circa 1912-1926
Nishimura Hikobei - Zohiko VIII

арх. К. Лаковски

японска купичка за чай, ръчно
рисувана кралска папрат
Chawan Machawan Hagi

Kashigata (дървена форма)
Warabi (fiddlehead fern) мотив; Japan, начало на XXв.

Папратите в изкуството на Япония

20 January 2021/ 18:41:18

Kashigata
(дървена форма за
сладки)
Warabi мотив
Japan, начало на XXв.

Edible Fern Fronds,Imao Keinen, 1905

nyoi
будистка пръчка
Japan, XIXв.
Edo period

855
арх. К. Лаковски

кутия inro, Japan,
Ogata Korin, XIXв

LACQUER SET OF A SUZURIBAKO
(кутия за пособия за писане), Japan
Uematsu Hobi (1872-1933), Meiji (1868-1912)
или Taisho (1912-1926)

Kenzan style, XIXв.
Japan
tsuba (гард за меч)
Edo period, Japan
KODANSU (малък шкаф), Meiji era,
Japan

20 January 2021/ 18:41:18

tsuba (гард за меч)

Папратите в изкуството на Япония

арх. К. Лаковски

сгъваем параван, sподписан Mizunoe Ne Natsubi Suiun sha
(нарисувано от Suin в един летен ден през 1912)

856

SHIBATA ZESHIN (1807–1891)
URUSHI-E (LACQUER PAINTING)
Meiji era (1868-1912), c.1890

Masamichi Terada, master kakishibu artist
лен боядисан с традиционна японска техника с ферментирал сок от зелена райска
ябълка

20 January 2021/ 18:41:18

KISHI GANTAI (1782-1865), XIXв

SHIBATA ZESHIN (1807-1891)
Meiji era (1868–1912), circa 1888, , Japan

Папратите в изкуството на Япония

площадно пространство пред кметството, Wellington, New Zealand

20 January 2021/ 18:41:18

III.27.20. Приложни изкуства,
			
архитектура и скулптура

арх. К. Лаковски

857

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

20 January 2021/ 18:41:18

скулптура, листа на папрати
3.4m диаметър
Welington, New Zealand

арх. К. Лаковски

858

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

THE ROYAL BOTANIC GARDENS
Melbourne, Australia

арх. К. Лаковски

859

20 January 2021/ 18:41:18

парапети, King Street Center, South Jackson and Second Avenue,
Seattle, USA

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

арх. К. Лаковски

861
витраж
Christchurch catedral, NZ

пейка
Mirror Lakes, NZ

решетка на отводнителен канал
Bromley o'Hare, NZ

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

20 January 2021/ 18:41:18

парапет, детайл
West Auckland Library, NZ

архитектурен детайл
Dunedin, NZ

арх. К. Лаковски

863

20 January 2021/ 18:41:18

метална порта, Jim Gallucci

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

865
арх. К. Лаковски

Хундертвасер, църква St.Barbara,
Bärnbach, Austria, 1989

църква, Лима, Перу, 1960

20 January 2021/ 18:41:18

депо, стълбове вдъхновени от Equisetum Hyemale, Seattle, USA

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

арх. К. Лаковски

866

Fern fronds, Pascal Pryor

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

20 January 2021/ 18:41:18

Jonathan Lalonde

арх. К. Лаковски

868

Arcadia, aluminium, Manolo
Valdés, 2012

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

20 January 2021/ 18:41:18

Galatea, bronze&steel
New York botanical garden,
Manolo Valdés, 2012

арх. К. Лаковски

869

20 January 2021/ 18:41:18

sculpture, clay
William Ricketts (1898-1993)
Sanctuary in Melbourne
Australia

Wooden sculpture in Grizedale Forest, Lake District, UK

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

арх. К. Лаковски

871

20 January 2021/ 18:41:18

Patrick Barry, 2010
National Botanic Gardens, Dublin

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

военен мемориал
Нова Зеландия

арх. К. Лаковски

873

Oakwell Hall, England

20 January 2021/ 18:41:18

Fern fronds
Pascale Pryor

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

878
арх. К. Лаковски

скулптура, Oliver Strong

Fiddleheads, Norman Rabek

20 January 2021/ 18:41:18

скулптура, Judi Smith

жжелязна решетка за камина
Edgar Brandt, 1925

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

879
арх. К. Лаковски

скулптура, стомана
David Mayne

Zes pelgrims

20 January 2021/ 18:41:18

Adrian Stapleton
2013

Leuven, Belgium

fiddlers tree
Jeanne Angent

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

880
Andy Goldsworthy
Brough, Cumbria 5 September 1982
Nils Udo

арх. К. Лаковски

fern sculpture,
Impy Pilapil, 2014

20 January 2021/ 18:41:18

Woven bracken ball, Andy Goldsworthy,
Langholm, Scotland, November 1985

landscape sculpture,
Elizabeth Hindle

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

апликации от оцветени
папратови листа
Helen Ahpornsiri
Robert Lobe
Fiddle Fern, 2013

20 January 2021/ 18:41:18

Gaia, пластика мед и бронз
2011

Fern & Fronds, bronze
Zoe Ellenberg, 2011

арх. К. Лаковски

882

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

арх. К. Лаковски

883

пейка ксилофон
Australia, Brisbane, Mt
Coot botanical garden

Harz National Park
Kerstin Müller, Germany

Punga tree fern
Brian Russel, 2003

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

20 January 2021/ 18:41:18

Фонтан Папараць Кветка
Беларусь, Барановичи
пл. Ленина 2, 2003

арх. К. Лаковски

885

паметник на Янка Купала
Москва

20 January 2021/ 18:41:18

фонтан в Минск, Беларус, скулптор Владимир Иванович Жбанов

паметник
на Янка Купала
Минск, фрагмент

Приложни изкуства, архитектура и скулптура

III.27.21. Папратите върху мемориали и възпоменателни плочи.

20 January 2021/ 18:41:18

каменна
резба,
Asplenium
scolopendrium, надгробна плочадо
църквата Св. Троица (Holy Trinity),
Llfracombe, Devon, England

арх. К. Лаковски

886

Папратите върху мемориали и възпоменателни плочи

Възпоменателна плоча на стената на църквата Св. Анна, Kew, London.
Посветена е на William Jackson Hooker (1785-1865) - първият директор на ботаническите градини в Kew. Той ги управлявал от 1841 до
1865г. Голяма част от научните трудове, които публикува, са посветени на папратите. Плочата е дело на Thomas Woolner и R. Palgrave.

арх. К. Лаковски

887

20 January 2021/ 18:41:18

Папратовите листа са често използван мотив за декорация на надгробни плочи и камъни. Те символизират смирение,
скромност, искреност и уединение.

Папратите върху мемориали и възпоменателни плочи

арх. К. Лаковски

889

20 January 2021/ 18:41:18

Lorelei, детайл, мраморна скулптура
Emma Elisabeth Phinney, c. 1880

Папратите върху мемориали и възпоменателни плочи

арх. К. Лаковски

890
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пощенски марки
Мозамбик
наименованията на
растенията на двете
марки са разменени
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плакат, Simon Bussy, 1927
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пощенска марка
с изображение
на дървовидна
папрат Cyathea,
NZ, 1935
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Victorian Christmas cards, 1880-1890
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банкноти, Нова Зеландия

III.27.23. Папратите в нумизматиката

фонокарти
и дебитни карти
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банкнота, Беларус
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редизайн на банкноти, 2017г
дизайн на студенти от Shu-Te University
Kaohsiung City, Taiwan 2018г
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монети, Нова Зеландия
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юбилейни монети 100 години от рождението на Дилън
Томас, Великобритания, 2014

Папратите в нумизматиката
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юбилейни монети

арх. К. Лаковски

Литва, 2018

медал от Игрите на
Британската общност,
1990
XIV Commonwealth
Games, Auckland, New
Zealand
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юбилейни монети Нова Зеландия

N.Z. Patriotic Society Wellington
Queen's Carnival Medal
George T. White, 1915

Папратите в нумизматиката
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Трудно може да се определи кога човекът започва съзнателно да отглежда растения за украса на дома и двора си. За
папратите това също не може да се каже
със сигурност, но е ясно, че широкото разпространение на тези растения в парковете
и къщите датира от Викторианската епоха.
Първите опити за отглеждане на по-екзотични и взискателни към условията на средата папрати били неуспешни поради силно
замърсения въздух. Градовете в средата на
XIXв, особено през студените месеци, били
просмукани от миризмата на пушек и въглищен прах защото това било единственото гориво за отопление и за задвижване
на машините в индустриалните фабрики.
Тогава идва случайното откритие на д-р
Nathaniel Bagshaw Ward (1791–1868). Той бил
физик и любител ботаник. Около 1829г докато отглеждал какавиди на пеперуди в стъклен съд, той забелязал, че попадналите вътре протали на папрати се развиват добре
върху оскъдната почва. Отначало не отдал
необходимото внимание на този факт, но
по-късно след допълнителни наблюдения
разбира потенциала на откритието си и с
помощта на дърводелец построява първообраза на всички съвременни терариуми,
аквариуми и т.н. През 1842г. публикува книгата „On the Growth of Plants in Closely Glazed
Cases “. В затворения стъклен съд с дървена
или метална рамка сравнително лесно можело да се пренасят екзотични растения на
големи растояния. Тези съдове в чест на д-р
Ward са наречени wardian case. За да изпита на практика това, Ward изпраща
два съда с английски папрати на кораб до Сидни, Австралия през 1833г.
Те успешно преживяват няколкомесечното плаване, а по обратния курс
са изпратени австралийски видове,
които никога дотогава не са достигали живи бреговете на Англия. Учениете
веднага оценяват огромната полза от
изобретението. Един от първите изследователи, които се възползват от него
е Joseph Dalton Hooker син на William
Jackson Hooker (директор на Кралските ботанически градини). През 1841г.
той изпраща новооткрити видове
растения от Нова Зеландия в Европа.

Много скоро тези съдове станали неизменна част от дневните и зимните градини
на модерните жилища в Англия и САЩ. Те
се оказали страхотно попадение за вече зародилата се мания по папрати и орхидеи
сред висшето общество на Викторианската епоха.

А папратите в онези времена били отличен избор за стайни растения, защото
в тъмните викториански жилища с малки
прозорци за дълго можели да виреят единствено сенколюбиви растения. За собствениците оставало само да им създадат необходимият микроклимат, но след изобретението на д-р Ward това вече не било никакъв проблем.
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ния се показвали на местни, регионални
и национални изложби. Сегашното „The
present British Pteridological Society“ започва съществуването си през 1891г като „the
Northern Pteridological Society“ в Кендъл,
Лейк Дистрикт. През 1855г Чарлз Кингсли
(Charles Kingsley), в книгата си ‚Glaucus‘, въвежда термина ‚Pteridomania‘ в смислъл
на луудост по папратите. За едни това остава приятно хоби и повод да излязат сред
природата, за други е предмет на сериозен начен интерес, а за трети възможност
за търговия. Предприемчиви хора се специализират в нова професия - съборач на
папрати. Те намират екземпляри от редки и високоценени видове като спестяват
на колекционерите усилията да обикалят
страната. Колкото по-редки са тези видове
толкова по-висока е тяхната цена. Когато
се открие популация на такъв вид веднага
„ловците на папрати“ се опитвали да си
набавят максимален брой екземпляри
за засаждане или хербарии. Често те се
снабдявали със стотици, дори хиляди екземпляри предназначени за препродаване в големите градове.
В средата на XIXв. се създава и първото дружество на любителите на папрати
- „West of England Pteridological Society“.
То е много активно до края на века и набира множество последователи, както мъже,
така и жени. Мястото на създаването му не
е случайно - Девън(Devon), районът е с удобен достъп и разнообразна растителност,
поради което примамва най-голям брой
любители на папратите и там са регистрирани и най-много видове и разновидности.
От 1841г. излиза периодичното издание „The
Phytologist“, в което се публикуват последните открития в тази област на ботаниката.
Истерията по папратите преминава през
четири етапа: 1) събиране на диворастящи видове; 2) събиране на разновидности
на диворастящите видове; 3) отглеждане на
нови разновидности чрез засяване на спори от диворастящите разновидности; 4) отглеждане на нови кръстоски чрез смесено
засаждане на спори на вече известни разновидности. Първият труд посветен на детайлното описание на разновидностите на
папратите е „Nature-printed British Ferns“ от
Thomas Moore (1859).
Резултатите от градинарските занима-

илюстрация от книгата
"Choice British Ferns: Their Varieties
and Culture", Charles Druery, XIXв.

Високоценен подарък сред висшето
общество на XIXв. стават албумите с хербарии на различни видове папрати. Някои
колекционери започват търговия с такива
албуми като ги превръщат в изящни произведения на декоративното изкуство. Бързо
се ориентират и към екзотичните видове
от колониите, които дават много по-богат и
разнообразен материал. Запазени са редица такива албуми - и докато част от тях
са съвсем семпли и документални, то има
и такива, които се отличават с голямо майсторство и ювелирно вплитане на различни
цветове и текстури, съчетаване на папратови листа с плауни, мухове и други растения.

рекламна
на разсадник за папрати, XIXв.
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Нов тласък в употребата на папратите
като градински растения дава друго откритие. John Lindsay е хирург, но повлиян от общите за епохата интереси към природните
науки, в свободното си време се занимава
с ботаника. По време на пребиваването
си на о-в.Ямайка той се опитва да намери
семена върху местни папрати, тъй като все
още не било ясно как се размножава цялата група растения. След дълги наблюдения той открива, че от изсушените напълно
развити листа пада ситен прашец. Той го
смесва с почва и го оставя в саксия при условия сходни с тези при които виреят папратите в природата. Периодично наблюдава
промените под микроскоп. След известно
време от този прах започват да се развиват
нови растения. Наблюденията са повторени
с различни видове и илюстрирани от John
Lindsay, след което той ги докладва през
1789г в Англия. Изясняването на загадката на
размножаване при папратите отваря много
нови възможности пред градинарите.
От XIXв. започва и селектирането на декоративни форми на познатите диворастящи видове. Много скоро е постигнато учудващо голямо разнообразие на листните петури, като понякога резултатът трудно може
да бъде асоцииран с родителската форма.
Особено много разновидности постигат
градинарите при женската папрат и мъжката папрат, волския език, Polystichum setiferum
и сладката папрат.
Големият интерес на британците към
природатa и растенията започва около
1830г, но получава нов силен тласък с развитието на пътната мрежа на север и появата на железопътния транспорт. Това прави
отдалечените райони по-достъпни за масовите туристи и любители ботаници, защото именно северните части на острова са
по-рядко населени и с по-влажен климат,
изключително благоприятен за папратовите
растения.

арх. К. Лаковски
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корица и страници от колекционерски албум на J C Wiffen, Wellington, Нова Зеландия
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албум, Thomas Cranwell

папрати от Нова Зеландия, 1892г
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През 1842г. е изобретена цианотипията. Още на следващата година Anna Atkins,
ботаник и любител фотограф, използва
новата техника за заснемане на листа от
различни растения, сред които и папрати.
През 1853г. Atkins публикува цял албум посветен изцяло на папратите - „Cyanotypes of
British and foreign ferns“.

арх. К. Лаковски

В настоящия момент папратите имат
ограничено, но все пак трайно място в
ландшафтния дизайн и декорацията на
интериорни пространства. Първото място,
където неизменно присъстват тези растения са ботаническите градини. Почти всяка голяма ботаническа градина притежава сбирка от папрати, за които понякога
има отделни самостоятелни павилиони
и оранжерии. Когато климатът позволява,
папратите участват в изграждането на алпинеуми, сенчести или скални кътове. В
страни с традиции в градинарството съществуват сбирки на повече от сто години.
Такива са Belfast Botanic Gardens, Glasgow
Botanic Gardens, The Swiss Garden (The
Shuttleworth Collection, near Biggleswade,
England,), Tatton Park (Knutsford, England,),
Trewidden Garden (Buryas Bridge, England),
Garfield Park Conservatory (Chicago, USA).
В градини и паркове по всички континен
ти се използват едри местни тревисти видове както и дървовидни папрати внесени от
Австралия и Нова Зеландия.
Друга сфера на приложение на папратите, в която те са почти незаменими, е
вертикалното интериорно и екстериорно
озеленяване. То добива все по-голяма популярност в последните години и съвсем
естествено папратите присъстват в почти
всеки такъв проект. Това се дължи както на
красивите перести листа, така и на тяхната
непретенциозност към светлина и устойчивост на заболявания и вредители. Не бива
да се забравя и факта, че в природата голяма част от тях растат като епифити по
дървета или в цепнатините на вертикални
скални стени почти без почва.
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Бумът в колекционирането и търговията
с папрати довели до застрашително намаляване на броя на някои видове или дори изчезването им от определени местообитания.
Такава участ сполетява северното изтравниче, венерините коси, кралската папрат и др.
Още в края на XIXв. отделни хора апелират
срещу това варварско отношение към природата и скоро са въведени глоби за недобросъвестните събирачи на папрати. Друга
опасност дебнела кралската папрат, която
освен заради красотата си била поголовно изтребвана и заради другата мания на
висшето общество - отглеждането на орхидеи. Оказало се, че ризомите на Osmunda
regalis представляват чудесен субстрат за
засаждане на орхидеи. Намирали се хора,
които изпращали цели вагони с този ценен
товар към Лондон и градовете на юг. Освен събирачите на папрати от природните
им местообитания се появяват и множество
разсадници, които да задоволят огромното
търсене на растения. В оранжериите засаждали както местни, така и чужди видове
от далекоизточните колонии. И ако повечето
хора се задоволяват с отглеждането на естествени разновидности на папратите, то
имало и такива, на които това им се струвало недостатъчно и започват да импровизират като кръстосват дивите разновидности
и получават нови форми. Те достигат до резултати, които и най-развитото въображение
трудно може да си представи. Един от найизвестните градинари е Едмънд Гил, който
основава разсадник в Линтън през 1858г.
Около 30 години по-късно в неговия каталог са включени почти 1000 вида папратови
(местни и екзотични). В това число 80 вариации на Athyrium filix-femina, и 64 разновидности на Asplenium scolopendrium. Част от тях са
селектирани лично от него, но най-вероятно
повечето са набавяни от природата. Малка
част от тези разновидности се размножавали със спори и давали поколение, като има
няколко, които и досега се отглеждат от любителите градинари. В съседство с някогашни
разсадници са открити известен брой растения от богатия асортимент на Викторианската епоха, които са оцелели до наши дни.
Болшинството обаче били стерилни форми,
които са известни само като единични находки и никога повече не са наблюдавани.
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Asplenium braziliensis
Anna Atkins (c. 1854)
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Polystichum setiferum 'Plumoso-divisilobum'

Dryopteris affinis
'Cristata The King'

арх. К. Лаковски

Polystichum setiferum 'Plumosum Bevis'

922

Polypodium vulgare ‚trichomanoides
Backhouse‘ е един от най-красивите сортове
на иначе обикновена папрат. Открит е през
1873г в Англия от разсадника Backhouse в резултат от засаждането на друг сорт наречен
‚Elegantissimum‘ или ‚Cornubiense‘.

Polypodium vulgare
'Bifidomultifidum'

арх. К. Лаковски
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Dryopteris affinis 'Cristata
The King'

Polypodium vulgare
'Trichomanoides Backhouse'

Polystichum setiferum
'Plumosum bevis'
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Polypodium cambricum
'Barrowii'

Оригиналното растение е разделено на
две и едната половина попада в Buchanan
Castle, имението в чиито земи е открита.
Съдбата на другата половина не се знае
със сигурност. Athyrium filix-femina ‘Victoriae’
предизвиква голям интерес сред любителите на папрати. Тя дава жизнени спори
и сравнително лесно се размножава в
плен. Но споровите поколения за разлика
от клонингите на оригиналната папрат показват доста деформации на симетричната форма на петурата и имaт по-слаб
растеж и по-дребни листа. Още в средата
на 60-те години на XIXв тази разновидност
започва да се появява по изложенията и в
ботаническите колекции. През 1895г тази
папрат присъства и в списъка с растения
на Kew Gardens, Лондон. По настоящем няколко растения си оспорват правото да са
клонинги на оригиналния, открит сред природата, екземпляр, но това е трудно да се
твърди със сигурност. Най-голяма вероятност има това да е растението в градината
на Brodick Castle.

Polypodium cambricum
'Richard kayse'
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Polypodium cambricum 'Richard kayse'

Polypodium cambricum ‚Richard Kayse‘ е
вариация открита в южен Уелс през 1668г.
Тази форма на Polypodium cambricum е получила името си от Карл Линей. Съвремените
проучвания остановяват, че всъщност това
е вариация на Polypodium australe, но старото име вече е добило широка гласност и
затова сега се допускат и двете - Polypodium
cambricum ‚Richard Kayse‘ и Polypodium australe ‚Richard Kayse‘. Тъй като това е стерилно растение, всички екземпляри, които се
отглеждат в градини в момента са резултат от вегетативно делене на единственото
оригинално растение открито преди почти
три века и половина.
През един летен ден на 1861, 23-годишният студент James Cosh прескачайки
една каменна ограда край пътя близо до
дома си в Drymen, Stirlingshire, Шотландия,
се натъква на необикновена папрат, която му прави впечатление с особените си
наподобяващи дантела листа. Толкова му
харесва, че я изкопава и я премества в градината. Така започва историята на една
от най-красивите разновидности на женската папрат Athyrium filix-femina ‘Victoriae’.
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924

Папратите като орнаментни и декоративни растения

Папратите като орнаментни и декоративни растения
20 January 2021/ 18:41:18

Athyrium filix-femina, декоративни форми от XIXв.

Asplenium scolopendrium laceratum 'Kaye'
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Asplenium scolopendrium
'Crispum'
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Asplenium scolopendrium
'Shishi no Kogiri'

Athyrium filix-feminia 'Frizelliae'

Athyrium filix-femina
'Vernoniae Cristata'
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Athyrium filix-femina
'Frizelliae'
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‘Fern and Blackberry’ най-често срещаният дизайн на чугунени пейки произвеждани между
1860 и 1900г от Coalbrookdale край Shropshire.
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пейка чугун, Coalbrookdale Company, 1875
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чугунен градински стол
Англия, XIXв.

чугунена пейка, Coalbrookdale,
Англия, XIXв.
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фасада, Ню Орлиънс,САЩ, XIXв.
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Tom Stuart Smith, Royal Academy of Arts garden
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от евтин декор, но именно те стават нарицателни за приятната домашна атмосфера на този тип заведения, дори когато част
от тях изоставят зеленината в интериора си.
Там се предлагат коктейли, безалкохолни
напитки, пунш и храна. Отначало идеята е
да се преодолее маргиналната позиция на
жените в баровете от това време, но с идването на 70-те постепенно стават част от
сексуалната революция и място за срещи
на млади мъже и жени. През 80-те фокусът
още веднъж се премества и „fern bar-овете„ стават любими за новата прослойка на
юпитата, които търсят неангажиращо място,
където да се отбият след работа. След това
постепенно значението им намалява и за
дълъг период от време те потъват в забвение,
за да се възродят отново след 2015г.
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В САЩ съществува жаргонния израз „fern bar„. Той се появява в края на 60-те и става нарицателен за дневни заведения предназначени предимно за млади необвързани
хора или самотни домакини. Първият такъв
бар е T.G.I. Friday‘s на ъгъла на 63r-та улица и
Първо Авеню в Upper East Side, New York City.
Заведението отваря на 15 Март 1965г като
място предназначено за млади жени. Скоро започват да го копират и други барове в
съседство. Друг бар, който според слуховете се сочи за кръстник на „fern bar-овете„ е
Henry Africa‘s в San Francisco, California. Той
отваря през 1969 на ъгъла на Broadway и Polk
Streets. По думите на собственика целта му
била да смени запушената атмосфера
на салоните с античите лампи на бабите и
обзавеждането на дневните. Според една
от версиите концепцията е взаимствана от
друг съседен ресторант на име Perry‘s, който отваря няколко месеца по-рано.
Декорът на тези заведения включвал
много зеленина, дървени мебели и удобни
кресла. Самият собственик на Henry Africa‘s
обяснява, че папратите не са нищо повече
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Fern-paradise resort, chiang mai, Thailand
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Третото основно приложение на папратите е като саксийни растения. По
този начин се отглеждат множество видове, голяма част от които идват от тропическите райони и страните на Източна Азия.
Също така известно място папратите намират като допълнение в букети, венци и
други аранжировки от рязани цветя. Найчесто използвани за целта са чадърената
папрат (Sticherus cunninghamii) от Австралия
и бостънската папрат (Nephrolepis exaltata).
И двете се култивират в оранжерии. В България често за букети се ползват листата на
мъжката папрат, Polystichum aculeatum и P.
setiferum.
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О-в Мадейра. По време на коледните
празници украсата на домовете освен коледни дръвчета традиционно включва „lapinha“
- ясли. Това са различни по-големина и сложност структури пресъздаващи Витлеемската
нощ, но по своеобразен начин. Вместо да се
стремят към достоверност местните хора използват за декор на сцената растения и предмети пресъздаващи местната природа. Тези
„lapinha“ се подготвят още на 8-ми декември
и са украсени богато с мъхове, лишеи, сарсапарила (Smilax sp.) и папрати. Най-често папратта е заешка лапа (Davalia canariensis). Тя е
широкоразпространена навсякъде по острова, а популярността ѝ се крие и в това, че се
използва на снопчета от листа отрязани заедно с мъхестите ризоми, което ги прави доста
трайни и по-лесни за закрепване.
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В Япония традициите са на особена почит. Това важи и за времето на новогодишните празници. Украсата на дома включва задължителни елементи, сред които са
Kadomatsu и Shimenawa или Shimekazari.
Първото представлява декорация от борови
клонки и бамбук, която води началото си от
XVIIв. Поставя се още в началото на празниците от двете страни на портата или до входната врата на къщата. Целта ѝ е да държи
далеч злото и да носи благословия и плодородие. Борът (matsu) символизира постоянство, морал и сила да се устои на бедите.
Игличките му са свързани по двойки и символизират семейството. Бамбукът (take) задължително е заострен, за да задържа злите
духове. Понякога се добавят папратови листа като въплъщение на плодовитостта.
Shimenawa означава въже от оризова
слама. Това е може би най-важния атрибут
на украсата на дома. Поставя се над вратите или под стрехата и има за цел да пази къщата от злото и да донесе късмет. Има стара легенда за богинята слънце, която обидена на брат си се скрила в дълбока пещера.
Изпаднала в депресия тя отказвала да излиза и да свети над света. Отчаяни другите богове устроили тържество с музика и танци,
за да я примамят да напусне скривалището
си. Тя най-сетне се показала да види какво
става, а те опънали сламено въже на входа,
за да ѝ попречат да се върне назад. Оттогава в продължение на стотици години сламеното въже обозначава границата на свето
място, чисто от зли сили. В новогодишната
украса понякога сламеното въже се поставя
във вид на възел/примка, която в Япония има
магическа сила. Нарича се Shimekazari. В
композицията често се включват папратови
листа за плодородие, портокал/мандарина
- симвoл на възраждането и новото начало и
варен рак за дълголетие. Мандарината със
цвета си напомня слънцето, а фактът, че когато се остави през зимата за дълго време,
напролет отново позеленява, я прави логичен символ на новото начало. В никакъв случай плодът, който е част от украсата не бива
да се яде, защото това би означавало разваляне на просперитета.
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Модната тенденция в студийни портрети
да участват като декор папратови листа не
отминава и България. Семеен портрет на
Фани Попова - Мутафова, началото на XXв.

в разсадници и оранжерии и развъждането на декоративни разновидности както на
местни, така и на екзотични видове. Започват да се продават по специализирани изложения, а големите производители издават
собствени каталози. Друга мода от тогава е
във фотографските ателиета да се правят
портрети декорирани с папратови листа.
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De Winter and Amoroso (2003) сочат годишен оборот от търговия с декоративни
папрати 150–300 млн долара, особено
Nephrolepis, Asplenium and Adiantum. Само
във Флорида, САЩ през 1996 година са произведени папрати за 97 млн долара. В началото на XXIв. информационните технологии
са причина за популяризирането на всевъзможни растения, чрез телевизионни предавания, онлайн магазини, градинарски изложения, интернет форуми, списания, дори
на видове, които официално са обявени за
инвазивни. Проблемът идва от това, че търговията с екзотични видове се разраства
безконтролно и рядко се обръща внимание
за рисковете за местната флора. Особено
уязвими са райони като Хаваите, Азорските
острови, Флорида, Австралия, Нова Зеландия, Карибските о-ви, Централна Америка,
о-в Реюниън, Полинезия, които имат топъл и
влажен климат подходящ за папратите, но
същевременно множество местни ендемични видове, които не винаги са конкурентни на инвазивните екзотични видове. Още
през Викторианската епоха в Англия започва
култивирането на папрати, отглеждането им

арх. К. Лаковски
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Огромна еволюция са претърпели изобретените през Викторианската епоха остъклени
съдове за отглеждане на растения. От тях са произлезли редица разновидности - аквариуми,
палудариуми, терариуми, вивариуми и т.н. В тях неизменно присъстват папрати.
Microsorum pteropus, едно от най-широко разпросттранените и непретенциозни аквариумни растения, всъщност е папрат.
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Lomariopsis lineata, Süßwassertang е водно
растение широко използвано от акваристите. До скоро го смятали за вид чернодробен
мъх. Това не е чудно поради голямата обща
прилика с мъха Monosolenium tenerum. Едва
в последните години, генетични анализи
доказват, че става въпрос за протал на
папрат от род Lomariopsis. Всички опити
до момента ада се отгледа спорофит от
водния протал са неуспешни, което пречи
да бъде описан вида. Единственото известно е, че произхожда от потоците в
джунглите на Китай, Малайзия, Филиппините
и Австралия.

Lomariopsis lineata ˄

Monosolenium tenerum ˅

˄ Ceratopteris thalictroides >

Microsorum pteropus, наричана още Java
fern е вид от югоизточна Азия. Бавнорастяща папрат с височина до 30см.
Размножава се успешно вегетативно.
Вариативна по форма и размер на листата. Може да вирее изцяло или частично потопена във вода. Непретенциозна към осветеност и субстрат.
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Blechnum obtusatum ˅
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Пиърсън (Pierson), Флорида е малко
градче на 26км западно от Daytona Beach.
На пръв поглед нищо не оправдава табелата на входа на града, която обявява Пиърсън
за световна столица на папратите. В действителност там се отглеждат 85% от папратите продавани като декорация към букети
в САЩ. А това не е никак малко - годишно
приходът от дейността на около 400-те ферми в района е почти 70 млн. долара. Някои
от фермерите се занимават вече шесто
поколение с това. Особено бурно се разраства дейността след студовете през 1983г,
които унищожават огромни площи от цитрусовите градини и принуждават хората да
търсят друг начин за препитание. Отглеждат
се предимно видовете Rumohra adiantiformis
(Leather Leaf Fern), Cyrtomium falcatum (Holly
Fern), Polystichum munitum (Sword Fern) и др.
Сега на над 6000 акра земя под специални слънцезащитни екрани растат папрати и
други зелени видове, чиито листа се режат,
сортират, охлаждат, потопяват във фунгицид
и опаковат на снопчета по 25бр. преди да
отпътуват за цветарските магазини. Съхраняват се и се транспортират при температура от 4 ° С. След това листата издържат
между 1 и 3 седмици във ваза. Брането се
извършва ръчно, предимно от мексикански имигранти, като за един ден квалифициран работник успява да отреже 350-400
снопчета. Големите ферми продават по
няколко десетки хиляди снопчета дневно в
пиковия сезон. Отрязаните листа израстват
отново след 6-8 седмици, но това зависи от
температурата на въздуха. Особено опасни са зимните студове, при които не само
растежът спира, но и ако температурата
се задържи под нулата има опасност много
растения да загинат. При такива аномалии
полимерните платнища над папратите незабавно се пулверизират с вода, която замръзва по тях и се оформя нещо като ледено иглу, в което температурата се задържа
с няколко градуса по-висока от околната.
Честите температурни аномалии през последните зими и поскъпването на труда и
материалите принуждават част от фермите да изнасят дейността си на юг в Ямайка,
Коста Рика и Никарагуа или да отглеждат
по-непретенциозни растения. Но все още
районът на Флорида си остава Световната
столица на папратите.
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Освен във Флорида, големи оранжерии
за папрати и други зелени декоративни листа има и в други части на света. Една от големите такива фирми е ‚Forest Ferns‘ в Южна
Африка. Основана 1986г в Tsitsikamma,
Garden Route, South Africa, тя изнася зелени
декорации за букети в Холандия, Германия,
Швейцария, Белгия и Франция.Един от основните видове отглеждани там е Rumohra
adiantiformis или Knysna Fern / Seven Week
Fern. Това е широкоразпространена папрат, но тук тя достига най-големи размери
и показва истинската си красота. Едно от
общоприетите ѝ имена произхожда от южноафриканския град Knysna.

През есента на 2016г ураганът Матю
преминава през щата Флорида и нанася
огромни щети не само на сградите и населените места, но и на фермите за отглеждане на папрати. Бурята разкъсва и
поврежда между 60 и 90% от защитните покривала на фермите и проваля почти изцяло продукцията им. Година по-късно ураганът Ирма повтаря разрушенията нанесени
от Матю и проваля почти 90% от есенната
продукция на фермите.
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При ниски температури единствения начин фермерите да
спасят растенията си е пулверизацията с вода. така че
всичко да се покрие с лед.
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Той е ботаник, работил в Ботаническата градина на Ямайка през 70-те години на XIXв.
Jenman наистина изследва местните видове, дори открива нови за науката папрати.
Но има и сериозни недостатъци в тази хипотеза - преди всичко той провежда заниманията си по южните склонове на Сините
планини, които са доста по-на юг от този район, и никъде в трудовете си не споменава
за място наречено Fern Gully.
Други вярват на историята, че оттеглил
се от армията майор е засадил през 80-те
години около 500 вида папрати в горите покрай пътя.
През 1933г в местната преса се появява
версията, че Charles Nicholas Heming, геодезист, нает от властите да извърши замервания в района, през 1895г собственоръчно е
засадил „всяко стръкче папрат„. Макар такъв човек да е съществувал и действително
да е работил там, е трудно да се повярва на
това съобщение, защото очевидно папратите са присъствали там поне десетина години по-рано от споменататата 1895 година,
когато за тях вече се говори много, а хотелът
в Moneague се рекламира чрез тях.
Все още въпросът кога с открита Fern
Gully и дали за пищната растителност покрай пътя има естествен или изкуствен произход остава открит.
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Карибските острови с тропическия си
климат са райско място за папратите. Една
от туристическите атракции на о-в Ямайка е т.н. Fern Gully. Това е път през горите на
северното крайбрежие, покрай който са
построени заведения и павилиончета за сувенири. Но основното е изобилието от папрати от всевъзможни видове, които растат
по протежение на шосето. Пътят се вие през
долина свързваща крайбрежното градче
Ocho Rios с Moneague в вътрешността. Не
е ясно от кога датира това наименование.
На средновековните карти на острова не се
среща такъв топоним. Най-старата карта
на която присъства Fern Gully е публикувана около 1900г в рекламна книжка предназначена за туристите любители на рзходките
сред природата. Преди това в бележките си
един известен презвитериански мисионер
описва пътуването си през 1837-38г по „fern
gully„ - дерето на папратите, от Ocho Rios
към вътрешността. Интересното е, че въпреки името, той в описанието на клисурата той
подробно говори за скалите и растителността, но никъде не споменава папрати. Чак
през 1894г се появява съчинение на Marianne
North, в което тя описва престоя си в Ямайка през 1871-72г и преминаването си през,
както тя я нарича, „най-папратовата клисура, която някога съм виждала“ като визира
точно района на Ocho Rios. Почти по същото
време и италианецът Antonio Gallenga, кореспондент на лондонския в-к Таймс пише
за „Gully Road„. През 1883г Lady Brassey, приятелка на Marianne North, пише за прекрасното си пътешествие в Ямайка, по време на
което заедно с децата и съпруга си посещават прекрасното място наречено „Gully
Road„. В следващите години подобни сведения в пресата и литературата зачестяват.
Името на пътя се променя когато собствениците на хотела в Moneague решават, че
„клисурата на папратите „ е доста по-примамливо за туристите. След нарастването
на популярността на мястото и разразилата
се сред англичаните мания по папратите,
започват и спекулациите относно произхода на растителността по Fern Gully. Има редица версии за изкуственото засаждане на
многобройните папрати. Според една от тях
за това е отговорен George Samuel Jenman.

снимка от A. Duperly & Sons
Fern Gully, Jamaica, 1890
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Представителите на хвощовете също
присъстват в бита на хорат макар и много
по-рядко от папратите. Основното им приложение - абразив за почистване и полиране, беше споменато по-рано и е отразено
в народното им наименование в някои страни - scouring rush. Също така сочните стъбла
на някои видове хвощ могат да се ядат. Част
от хвощовете са лечебни растения и се използват във вид на извлеци или чай. Лекарства и хранителни добавки с хвощ се препоръчват при косопад, кожни заболявания,
тумори, основно заради съдържанието на
силиций и селен.

Най-често хвощовете се споменават
като досаден и упорит плевел в градини и
ниви. Това обикновено се случва в съседство на ливади, които съдържат естествени популации на полски хвощ. Ризомите
са силно разклонени и за кратко време
се развиват на голяма площ. Химическата борба с хвоща е трудно приложима, но
има няколко хербицида, които дават положителни резултати. Но дори и с тях е нужно
неколкократно третиране на засегнатите
площи - diclobenil (Casaron), clorsulfuron
(Telar), and sulfometuron. Другият метод за
борба е механичният, който включва косене на надземните части на растението до
изтощаване на ризомите. За пълен ефект
трябва пролетно време да се премахват и
спороносните класове преди узряване на
спорите. Този способ изисква поне 2-3 години до пълно премахване на плевелите.
Резултат дава и покриването на почвата за
цял сезон с мулч или тъмно полиетиленово
фолио. Това се дължи на факта, че хвощовете са светлолюбиви растения и липсата на светлина изтощава корените. Преди
премахването на плевела трябва да се избягва обработката на почвите, защото при
нея ризомите се надробяват и това води до
размножаване на хвоща.
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В Каталуня местните рибари, които вадят от морето червени корали - Corallium
rubrum, след това ги почиствали и полирали
като ги поставяли в центрофуга с хвощови
стъбла.
В района на Валенсия понякога използвали кухите стъбла на хвоща като цигаре
или директно ги пушели когато са изсушени.
Може да се отбележи, че макар и доста ограничено хвощовете присъстват като
елемент от приложните изкуства, най-вече в
източните култури. Сравнително по-честа е
употребата им в традиционно японско изкуство за аранжиране на цветя - икебана.

За значимостта на хвощовете в японския бит говори и датиращото от XIVв. класическо произведение ”Tokusa” на Zeami един от най-известните автори на пиеси за
традиционния японски театър Noh. Главен
герой в пиесата е стар събирач на хвощ
(tokusa), който изработвал от него четки за
полиране.
Най-големият майстор на ножници
за японските самурайски мечове е Kazuyuki Takayama, който е трето поколение
майстор. Ножниците се изработват от дърво и според препоръките на Takayama за
наистина добра ножница дървото трябва
да се полира не със шкурка, а с хвощови стъбла. За целта стъблата се сваряват,
нацепват на ивици и се залепват по дължина на дървено трупче с размери около
10/5см. Според Takayama хвощът посволява много финно полиране и е незаменим
абразив за постигане на високо качество
на обработката.

Хвощовете и хората
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Обикновено полският хвощ се използва като чай
от сучените надземни части на растението или като
спиртен извлек (тинктура). Препоръчва се за засилване на имунитета, заздравяване на ноктите, косата
и костите, остеопороза, прочистване на пикочните
пътища, бронхит, спиране на кръвоизливи. Интересен факт е, че на някои от продуктите предлагани в
САЩ от местен производител на Хавайските острови, като произход на суровината е посочена България.

В Гранада с вода, в която са накиснати хвощове, поливат за подхранване овощните градини.
В Андалусия, в деня на Corpus Christi хвощовете наред с папратите се използват за застилане
на улицата пред църковната процесия.
В Сибир E. variegatum, E. hyemale и E. ramosissimum понякога се използват като фураж на
едрия рогат добитък. Като фураж за конете се използват E. fluviatile, E. variegatum и E. arvense.
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Друго приложение тези растения намират в ландшафтния дизайн и цветните декорации.
Употребяват се предимно безлистните видове, които напомнят бамбук. При засаждане обикновено се използват кашпи или големи саксии, които да ограничат разпространението на
хвоща. Макар и сравнително бавно развиващ се в началото, той е инвазивен вид и превзема
лесно нови площи след като успее да изгради мощната си коренова система. Сравнително
по-слабо агресивен вид е E. hyemale, поради което той е предпочитан в ландшафтния дизайн.
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дини. Почти сигурно става въпрос за объркване с имената. Dutch rush са наричали
и шавара - Schoenoplectus lacustris, който наистина е широкоразпространен в Холандия по дигите и дюните като дори има данни, че е бил култивиран, за да се задоволи
търсенето на английските производители
на мебели. Що се отнася до това защо хвощът започва да се подвизава под това име
в Англия, повечето автори твърдят, че причината е в търговията с Холандия, която доставяла суровината на острова. Но както бе
споменато Холандия не би могла да произведе значителни количества хвощ. Възможно е произходът на суровината да не е Холандия, а тя само да е преминавала през
складовете и пристанищата на тамошните търговци. В подкрепа на хипотезата са
много факти: по долината на р.Рейн и на
различни места в континентална Европа E.
hyemale е много разпространено растение. Има данни, че са го събирали да задоволяване на нуждите на домакинствата
и промишлеността от материал за полиране. Холандците са контролирали търговията в цяла Северна Европа и огромен
процент от стоките са преминавали през
пристанището на Ротердам, което е в устието на р.Рейн. Напълно възможно е от там
хвощ да е бил претоварван и транспортиран към Англия, макар че няма записи в
митническите и пристанищните регистри
за големи количества от суровината както
се твърди в литературните източници.
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От XVIв насам в много европейски
държави се откриват данни и доказателства за употребата на презимуващия хвощ
- Equisetum hyemale като абразивен материал. Едно от наименованията, които са
най-популярни в Англия е Dutch rush. То се
появява за пръв път в търговските книжа в
начало на XVIIв, но не се ползва с широка популярност в следващите 100 години.
Вместо него по-популярно е shave-grass,
наименование известно още от XIVв. Едва
през 1792г в William Withering в съчинението
си „Botanical arrangement“ пише, че двете
имена се отнасят за едно и също растение. След това изведнъж Dutch rush става
най-популярното название на презимуващия хвощ в Англия.
В документи от XVIIв се споменава за
това, че производители на часовници и други бронзови предмети използват хвощ от Холандия за полиране на изделията. Тъй като
в Англия най-рано започва индустриалната индустрия, там най-напред се проявява
разликата в изискванията на промишленото производство и занаятчийството, както към количеството, така и към качествата
на суровините. Нуждата от материали за
полиране рязко се повишава, а шкурката
още не е изобретена. Но дори и след масовото навлизане на шкурката (след 1833г)
не води до пълно изчезване на хвоща като
материал за обработка на повърхности.
Срещат се реклами на подобни продукти
в САЩ в периода межди Първата и Втората
Световни войни. Дори в края на XX и началото на XXIв производители на кларинети
използват Equisetum hyemale за полиране на
части от музикалните инструменти. Интересен е обаче произходът на популярното
наименование Dutch rush - холандски шавар/тръстика. Според много автори това
се дължи на вносът на големи количества
от растението от Холандия. Макар и многократно преписвана и цитирана информацията идва само от един източник - Edward
Newman (Newman, 1842, 1844). Той пише,
че в Холандия хвощът се култивира и често
се използва за защита на дигите и морския
бряг от ерозия. В последствия тази информация се тиражира многократно, дори и в
наши дни когато се говори за употребата
на Equisetum hyemale. Но в Холандия нито в
миналото, нито сега има големи популации на E. hyemale, които да позволяват добив
в промишлени количества в течение на го-
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Tsuuba- железен гард за меч
Япония, период Edo

чифт fusuma (плъзгащи врати) с декорация tokusa (хвощ).
Hikite
(дръжките) са с форма на usagi (зайци). Япония, XXв., период Taisho
Inro (кутия за колан от лакирано дърво), заек и хвощ
школа Koma Yasuaki (Kyuhaku), период Edo, Япония
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кутия за тамян,
Япония, начало на XIXв.

заек и хвощ
школа Kajikawa
Япония
ранен XIXв.

заек и хвощ
Maruyama Okyo (1733 - 1795)

арх. К. Лаковски

958

Inro (контейнер за лекарство) период Edo, Япония, XIXв.

Хвощовете и хората
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кутия за писмени принадлежности,
Япония, XVIII-XIXв.

ваза
дизайн Astrid Dahl
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кимоно
коприна, XVIIIв.
tokusa - заек и
хвощ
традиционнен
японски мотив
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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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III.30. речник термини и схеми
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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

арх. К. Лаковски

20 January 2021/ 18:41:18

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

арх. К. Лаковски
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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

Grammitidaceae (Pteridophyta) of Mt Jaya, New Guinea and other montane malesian localities

ISBN 3-7682-1243-3

Columbia University Contributions to Anthropology, v2; New York, 1910
Kwakiutl Tales

Biomass characterization of Azolla filiculoides grown in natural ecosystems and wastewater

Ethnobotanical Study of Edible Ferns Used in Bali Indonesia

Wawan Sujarwo, I Nyoman Lugrayasa and Giulia Caneva
ISSN: 2338-1345

Franz Boas

Растенията от българското фолклорно гледище

PacificScience, vol.50 (2):127-141, 1996

Ат. Илиев,

Alien Ferns in Hawai‘i

18.05.1916г, Списание на Българската академия на науките, книга XVIII, София, 1919г

Kenneth A. Wilson

Български народни названия на растенията

Aquatic Botany vol.118 (2014), 38–44

д-р П. Козаров
Материали за български ботаничен речник
Българска академия на науките, София, 1939г
събрани от Б. Давидов и А. Явашев, допълнени от Б. Ахтаров

Aquatic CAM photosynthesis: A brief history of its discovery

Jon E. Keeley

International Research Journal of Pharmacy, 2013

16.05.1925, Сборник на Българската академия на науките, книга XX, София

Utilization of Pteridophytes of Achanakmar-Amarkantak biosphere reserve, Central India in women‘s
health and beauty care practices
Shweta Singh, Rita Singh, ISSN 2230-8407

„ГАЛИЧКА СВАТБА“ ОТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ - МЕЖДУ ОБРЕДА И ФЕСТИВАЛА

Economic Botany, vol. 27, No. 3 (Jul. - Sep., 1973), 257-310

Bioinspiration & Biomimetics vol.11 (5), 2016

Nancy Chapman Turner, Marcus A. M. Bell

Claudia Zeiger, Isabelle C Rodrigues da Silva, Matthias Mail, Maryna N Kavalenka, Wilhelm
Barthlott, Hendrik Hölscher

The Ethnobotany of the Southern Kwakiutl Indians of British Columbia

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

Веселка Тончева

Microstructures of superhydrophobic plant leaves - inspiration for efficient oil spill cleanup materials
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International Journal of Plant Sciences
vol. 171( 7) (September 2010), 693-712

American Fern Journal 101(3), 2011, 193-204

Christian Schulz, Damon P. Little, Dennis W. Stevenson, Dennise Bauer, Ciaran Moloney and
Thomas Stützel

Fern gazette, 20 (1), 2015, 1-13

A Modern Herbal: The Medicinal, Culinary, Cosmetic and Economic Properties,
Cultivation and Folk-lore of Herbs, Grasses, Fungi, Shrubs, & Trees with All Their Modern
Scientific Uses, vol. 1, , Courier Corporation, 1.06.1971
Maud Grieve
The archeological Review and The Folk-Lore Journal, vol. XIV, 1903

FOLK-LORE, a quarterly review of myth, tradition, institution and custom; bring the transactions of
the Folk-Lore Society and incorporating

Farnblätter, vol.23, März, 1991, 14-47

Neue Angaben zur Pteridophytenflora Osteuropas

Ethnopteridology of the Guaranis of Misiones Province, Argentina

Hector A. Keller and Esteban I. Meza Torres
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