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Учебна практика по Ботаника след ІV семестър – 6 дни / 8 часа = 48 часа 

 

Наименование на дисциплината: 

„Фармацевтична ботаника” 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна 

 

Образователно-квалификационна степен: 

Магистър /М/ 

 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, учебна практика, самоподготовка 

 

Продължителност на обучение: 

Един семестър 

 

Хорариум: 

30 часа лекции, 45 часа упражнения, 48 часа учебна практика 

 

Средства за обучение: 

Мултимедийни презентации, дискусии, наблюдаване на микроскопски препарати и хербарии, 

събиране на растения по време на учебната практика и определяне на растения с помощта на 

определители 

Форми на оценяване: 

Текущ практически изпит; писмен и устен изпит 

 

Формиране на оценката: 

Формира се от оценката от практическия изпит и оценката от писмения и устен изпит 

 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии; биоморфологичен и хистологичен анализ; определяне и разпознаване на 

растения; изработване и представяне на хербарии от теренната практика 

 

Семестриален изпит: 

Да /писмен и устен изпит/ 

 

Държавен изпит: 

Не 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Биоорганична химия” 

 

Катедра: 

„Биоорганична химия” 

 



АНОТАЦИЯ 

 

Настоящият учебен курс дава фундаментални научни знания в областта на ботаниката. В 

дисциплината „Фармацевтична ботаника” са включени основни раздели от ботаническата наука, 

които днес са обособени като самостоятелни дисциплини - морфология на растенията, анатомия на 

растенията и систематика на растенията. Акцентува се както на лечебните растения от нашата 

флора, така и на широко използваните такива чужди видове. Посочват се използваните от тях части 

и приложението им във фармацията и медицината. Дава се представа и за основните жизнени 

функции на растителните организми. 

 

Получените знания по Фармацевтична ботаника са необходима основа за изучаване на 

дисциплината Фармакогнозия, а също и за работата на бъдещите фармацевти в аптечната мрежа, 

билковите аптеки, складовете и дистрибуцията на продукти от лечебни растения. 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

Придобиване на знания и умения по ботаника. Запознаване на студентите с: 

- растителната цитология 

- растителната хистология 

- растителната ембриология и органография 

- разнообразието от таксони на растителното царство и особено с широко използваните лечебни 

растения 

- методите за определяне и разпознаване по морфологични и анатомични белези на лечебните и 

отровните растения и гъби, и техните дроги 

- основните фармакотерапевтични свойства на растенията. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и умения: 

- да познават основните особености във формата и строежа на растителната клетка, тъкани и 

вегетативни органи 

- да познават строежа на цвета и видовете съцветия 

- да познават същността и ролята на процесите опрашване и оплождане 

- да познават строежа и морфологичното разнообразие на семената и плодовете, както и 

приспособленията за тяхното разпространение 

- да познават характеристиката и съвременната класификация на растителното и гъбното царства 

- да познават основните растителни и гъбни групи – важни техни представители в българската 

флора 

- да познават закономерностите в устройството и спецификата на отделните таксони 

- да изготвят временни микроскопски препарати и да правят хистологичен анализ на стъбла, 

листа, корени и техни метаморфози 

- да разпознават основни структури в растенията, съдържащи биологичноактивни вещества 

- да разпознават морфологичните белези на растителните органи 

- да разпознават основните видове съцветия и плодове 

- да се ориентират в съвременните постижения на растителната таксономия и да определят 

непознатите за тях растения 

- да прилагат знанията за лечебните растения при биологични, фитотерапевтични и 

фармацевтични проучвания 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л Е К Ц И И – Т Е З И С И 

 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 1 час 

БОТАНИКАТА КАТО БИОЛОГИЧНА НАУКА,ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ  ФАРМАЦЕВТИЧНАТА 

БОТАНИКА. 

1. Предмет, задачи и основни дялове на ботаниката. 

2. Методи на ботаниката. 

3. Значение на лечебните растения. 

4. Ботаника и фармация. 

 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 1 час 

КЛЕТЪЧЕН СТРОЕЖ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗМИ, СПЕЦИФИЧНИ 

СТРУКТУРИ НА РАСТИТЕЛНАТА КЛЕТКА, КЛЕТЪЧНА ОБВИВКА 

1. Съвременни познания върху устройството и състава на растителната клетка. 

2. Форма и размери на растителната клетка. 

3. Клетъчни структури според участието им в клетъчния метаболизъм. 

3.1. протопласт 

3.2. парапласт 

4. Специфични структури на растителната клетка - клетъчна обвивка. 

4.1. функция 

4.2. структура 

4.3. химичен състав 

4.4. образуване и нарастване 

4.5. изменения в химичния й състав 

 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа 

РАСТИТЕЛНА КЛЕТКА – ЦИТОПЛАЗМА, ЦИТОПЛАЗМЕНИ ОРГАНЕЛИ И 

ЕРГАСТИЧНИ ВКЛЮЧЕНИЯ 

1. Цитоплазма. 

1.1. структура 

1.2. физикохимични и физиологични свойства 

2. Общи органели. 

3. Специфични органели за растителната клетка - пластиди. 

3.1. хлоропласти – структура, функция и химичен състав 

3.2. хромопласти - структура, функция и химичен състав 

3.3. левкопласти - структура, функция и химичен състав 

4. Вакуола. 

4.1. функции на вакуолата 

4.2. произход и развитие в онтогенезата 

4.3. клетъчен сок - химични съединения в клетъчния сок 

5. Ергастични включения. 

 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 

РАСТИТЕЛНИ ТЪКАНИ - ОБРАЗОВАТЕЛНИ, ПАРЕНХИМНИ И ПОКРИВНИ ТЪКАНИ 

1. Определение и класификация на растителните тъкани. 

2. Образователни (меристемни) тъкани. 

2.1. строеж 

2.2. функция 

2.3. класификация 

3. Паренхимни тъкани. 

3.1. основен паренхим 

3.2. резервен паренхим 

3.3. асимилационен паренхим (хлоренхим) 

3.4. въздухоносен паренхим (аеренхим) 



3.5. водоносен паренхим 

3.6. всмукваща паренхимна тъкан 

4. Покривни тъкани. 

4.1. епидермис и епидермални образувания – строеж и функции 

4.2. вторични покривни тъкани – строеж и функция 

4.3. третична покривна тъкан – мъртва кора (ритидома) 

 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 час 

РАСТИТЕЛНИ ТЪКАНИ – МЕХАНИЧНИ, ПРОВОДЯЩИ И ОТДЕЛИТЕЛНИ ТЪКАНИ 

1. Механични тъкани. 

1.1. коленхима – строеж и функция 

1.2. склеренхима – строеж и функция 

1.3. склеренхимни влакна (фибри) 

1.4. технически влакна 

1.5. склереиди 

2. Проводящи тъкани. 

2.1. ксилем – строеж и функция 

2.2. флоем – строеж и функция 

2.3. проводящи снопчета – видове, устройство и функция 

3. Отделителни тъкани – външни и вътрешни. 

 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 

ВЕГЕТАТИВНИ РАСТИТЕЛНИ ОРГАНИ – КОРЕН (RADIX), СТЪБЛО (CAULIS) И ЛИСТ 

(FOLIUM) 

1. Корен. 

1.1. морфология 

1.2. анатомия 

1.3. физиология 

1.4. видоизменени корени – видове и служба 

2. Стъбло. 

2.1. морфология 

2.2. анатомия 

2.3. физиология 

2.4. видоизменени стъбла – видове и служба 

 

3. Лист. 

3.1. морфология 

3.2. анатомия 

3.3. физиология 

3.4. метаморфози на листата 

 

 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа 

РЕПРОДУКТИВНИ РАСТИТЕЛНИ ОРГАНИ – ЦВЯТ (FLOS), СЕМЕ (SEMEN) И ПЛОД 

(FRUCTUS) 

1. Цвят. 

1.1. морфлогично и анатомично устройство 

1.2. цветни формули и диаграми 

2. Съцветия. 

2.1. съставни части 

2.2. класификация 

3. Опрашване при растенията. 

4. Семе – морфологично и анатомично устройство. 



5. Плод – строеж и класификация. 

6. Разпространение на плодовете и семената. 

 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 

СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА, МАКРОКЛАСИФИКАЦИЯ,  ПРОКАРИОТНИ 

ВОДОРАСЛИ 

1. Задачи на систематиката на растенията. 

2. Ботаническа класификация и номенклатура. 

3. Таксони и таксономични категории. 

4. Макрокласификация. 

4.1. на организмовия свят 

4.2. на растителното царство 

5. Прокариотни водорасли (Отдел Cyanoprokaryota) – характеристика, представители и 

значение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

 ЕУКАРИОТНИ ВОДОРАСЛИ 

1. Отдел Червени водорасли (Rhodophyta) – характеристика, класификация, представители, 

значение. 

2. Отдел Кремъчни водорасли (Bacillariophyta) – характеристика, класификация, представители, 

значение. 

3. Отдел Кафяви водорасли (Phaeophyta) – характеристика, класификация, представители, 

значение. 

4. Отдел Злени водорасли (Chlorophyta) – характеристика, класификация, представители, 

значение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

ВИСШИ СПОРОВИ РАСТЕНИЯ 

1. Отдел Мъхови (Bryophyta) – характеристика, класификация, представители, значение. 

2. Отдел Плаунови (Lycopodiophyta) – характеристика, класификация, представители, значение. 

3. Отдел Хвощови (Equisetophyta) – характеристика, класификация, представители, значение. 

4. Отдел Папратови (Polypodiophyta) – характеристика, класификация, представители, 

значение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

ГОЛОСЕМЕННИ РАСТЕНИЯ 

1. Отдел Семенни растения (Magnoliophyta) – характеристика и класификация. 

2. Подотдел Иглолистни  голосеменни (Pinophytina) – характеристика и   класификация. 

2.1. семейство Гинкови (Ginkgoaceae) - характеристика, представители, значение за 

фармацията и медицината 

2.2. семейство Борови (Pinaceae) - характеристика, представители, значение  за стопанството 

и фармацията 

2.3. семейство Кипарисови (Cupressaceae) - характеристика, представители, значение за 

фармацията 

2.4. семейство Тисови (Taxaceae) - характеристика, представители, значение      за фармацията 

3. Подотдел Сагови голосеменни (Cycadophytina) – характеристика и класификация. 

3.1. семейство Ефедрови (Ephedraceaе) - характеристика, представители, значение за 

фармацията и медицината 

 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 

ПОКРИТОСЕМЕННИ РАСТЕНИЯ. КЛАС ДВУСЕМЕДЕЛНИ (MAGNOLIOPSIDA) - 

СЕМЕЙСТВА ОТ ПОДКЛАСОВЕ MAGNOLIIDAE, RANUNCULIDAE, HAMAMELIDIDAE И 

CARYOPHYLLIDAE 

1. Подотдел Покритосеменни растения  (Magnoliophytina) – характеристика и класификация. 

2. Клас Двусемеделни (Magnoliopsida) – характеристика и класификация. 



3. Подклас  Magnoliidae. 

3.1.   Семейства Магнолиеви (Magnoliaceae) и Лаврови (Lauraceae) – характеристика, 

стопански и лечебни видове (използвани части и аспекти на приложение) 

4. Подклас  Ranunculidae. 

4.1. Семейства Ranunculacае, Berberidaceae, Papaveraceae, Fumariaceae - характеристика и 

лечебни представители 

5. Подклас  Hamamelididae. 

5.1. Семейства Fagaceae, Betulaceae, Juglandaceae - характеристика, лечебни и стопански 

видове 

6. Подклас  Caryophyllidae. 

6.1. Семейства Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae - характеристика, лечебни и 

стопански видове 

 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 4 часа 

ПОКРИТОСЕМЕННИ РАСТЕНИЯ. КЛАС ДВУСЕМЕДЕЛНИ (MAGNOLIOPSIDA) - 

СЕМЕЙСТВА ОТ ПОДКЛАСОВЕ DILLENIIDAE И ROSIDAE 

1. Подклас Dilleniidae. 

1.1. Семейства Clusiaceae, Ericaceae, Primulaceae, Violaceae, Salicaceae, Cucurbitaceaе, 

Brassicaceae, Tiliaceaе, Malvaceae, Moraceae, Сannabaceae, Urticaceae, Euphorbiaceae 

– характеристика, лечебни и стопански видове 

2. Подклас Rosidae. 

2.1. Семейства Rosaceae, Fabaceaе, Aceracea, Hippocastanaceae, Rutaceae, Anacaridaceae, 

Linaceae, Geraniaceae, Rhamnaceae, Cornaceae, Araliaceae, Apiaceae, Caprifoliaceae, 

Valerianaceae - характеристика, лечебни и стопански видове 

 

ЛЕКЦИЯ № 14 – 2 часа 

ПОКРИТОСЕМЕННИ РАСТЕНИЯ. КЛАС ДВУСЕМЕДЕЛНИ (MAGNOLIOPSIDA) - 

СЕМЕЙСТВА ОТ ПОДКЛАСОВЕ LAMIIDAE И ASTERIDAE 

1. Подклас Lamiidae. 

1.1. Семейства Rubiaceae, Gentianaceae, Solanaceaе, Convolvulaceae, Cuscutaceae, 

Boraginaceae, Scrophulariaceae, Plantaginaceae, Lamiaceae - характеристика, лечебни и 

стопански видове 

2. Подклас Asteridae. 

2.1. Семейство Asteraceae - характеристика, лечебни и стопански видове 

 

 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 

ПОКРИТОСЕМЕННИ РАСТЕНИЯ. КЛАС ЕДНОСЕМЕДЕЛНИ (LILIOPSIDA) - 

СЕМЕЙСТВА ОТ ПОДКЛАС LILIIDAE 

 

1. Клас Едносемеделни растения (Liliopsida) – характеристика и класификация. 

2. Подклас Liliidae. 

2.1. Семейства Melanthiaceae, Iridaceae, Liliaceae, Aliaceae, Amaryllidaceae, Asparagaceae, 

Dioscoreaceae, Orchidaceae, Poaceae, Araceae - характеристика, лечебни и стопански 

видове 

 

 

У П Р А Ж Н Е Н И Я – Т Е З И С И 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 3 час 

РАСТИТЕЛНА КЛЕТКА   

Запознаване на студентите с устройството на растителната клетка. 

 

1. Микроскоп. Съставни части на микроскопа и техники за микроскопиране. Изготвяне на нетрайни 

микроскопски препарати 



2. Растителна клетка – дискусия и мултимедийна презентация 

3. Дискусия върху формата и големината на растителната клетка 

3.1. наблюдение на паренхимни и прозенхимни клетки в лист от листнат мъх (Mnium 

punctatum) – изготвяне на нетраен микроскопски препарат 

4. Дискусия върху специфични органоиди в растителната клетка  

4.1. наблюдение на хлоропласти в клетки от спирален жаблек (Spirogyra sp.) – изготвяне на 

нетраен микроскопски препарат 

4.2. наблюдение на левкопласти в грудка от картоф (Solanum tuberosum) - изготвяне на 

нетраен микроскопски препарат 

4.3. наблюдение на хромопласти в плод от пипер (Capsicum annuum) и кореноплод от морков 

(Daucus sativus) - изготвяне на нетраен микроскопски препарат 

 5. Ергастични включения в растителната клетка 

5.1. наблюдение на кристали от калциев оксалат в покривни люспи от лук (Allium cepa) - 

изготвяне на нетраен микроскопски препарат 

5.2. наблюдение на скорбелни зърна в грудка от картоф (Solanum tuberosum) - изготвяне на 

нетраен микроскопски препарат 

6. Клетъчна стена – дискусия 

6.1. наблюдение на първична клетъчна стена в сърцевина от бъз (Sambucus nigra) - изготвяне 

на нетраен микроскопски препарат 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 2– 3 часа 

РАСТИТЕЛНИ ТЪКАНИ - ПАРЕНХИМНИ, ПОКРИВНИ, МЕХАНИЧНИ И ОТДЕЛИТЕЛНИ 

ТЪКАНИ 

Запознаване на студентите със следните видове растителни тъкани: 

 

1. Паренхимни тъкани. Видове паренхимни тъкани – дискусия и мултимедийна презентация 

1.1. наблюдение на резервна паренхимна тъкан в коренище от момина сълза (Convollaria 

majalis) - изготвяне на нетраен микроскопски препарат 

1.2. наблюдение на въздухоносна паренхимна тъкан (аеренхим) в стъбло от дзука (Juncus sp.) - 

изготвяне на нетраен микроскопски препарат 

1.3. наблюдение на водоносен паренхим в лист от бриофилум (Bryophyllum sp.) - изготвяне на 

нетраен микроскопски препарат 

1.4. наблюдение на асимилиращ паренхим (хлоренхим) в лист от чинар (Platanus sp.) - 

изготвяне на нетраен микроскопски препарат 

2. Покривни тъкани. Първична покривна тъкан (епидермис) - дискусия и мултимедийна презентация 

2.1. наблюдение на основните елементи на епидермиса (основни клетки, устица) в лист от 

мушкато (Pelargonium zonale) - изготвяне на нетраен микроскопски препарат 

2.2. наблюдение на трихоми в лист от лопен (Verbascum sp.) и лист от миризлива върба 

(Eleagnus angustifolia) - изготвяне на нетраен микроскопски препарат 

3. Механични тъкани – дискусия и мултимедийна презентация 

3.1. наблюдение на ъглест коленхим в листна дръжка от бегония (Begonia sp.) - изготвяне на 

нетраен микроскопски препарат 

3.2. наблюдение на рехав коленхим в листна дръжка от чобанка (Petasites sp.) - изготвяне на 

нетраен микроскопски препарат 

3.3. наблюдение на склеренхимни фибри в стъбло от лен (Linum usitatissimum) - траен 

микроскопски препарат 

3.4. наблюдение на склереиди в плод от круша (Pyrus sativa) - изготвяне на нетраен 

микроскопски препарат 

4. Отделителни тъкани – дискусия и мултимедийна презентация 

4.1. наблюдение на жлезисти трихоми в лист от мушкато (Pelargonium zonale) - изготвяне на 

нетраен микроскопски препарат 

4.2. наблюдение на смолести канали в лист от бял бор (Pinus sylvestris) – траен микроскопски 

препарат. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 3 часа 

ВЕГЕТАТИВНИ РАСТИТЕЛНИ ОРГАНИ. СТЪБЛО (CAULIS)  – АНАТОМИЯ И 

МОРФОЛОГИЯ 



Запознаване на студентите с морфологичната и анатомична характеристика на стъблото 

 

1. Дискусия, мултимедийна презентация и наблюдение на хербарийни образци относно  

морфологията на стъбло по следните показатели: форма, размери, продължителност на живот, 

разполагане и разклоняване на стъблото 

2. Анатомия на стъбло – дискусия и мултимедийна презентация 

2.1. наблюдение на първично анатомично устройство при едносемеделни растения в стъбло от 

царевица (Zea mays) – траен микроскопски препарат 

2.2. наблюдение на първично анатомично устройство при двусемеделни растения в стъбло от 

пълзящо лютиче (Ranunculus repens) – траен микроскопски препарат 

2.3. наблюдение на вторично анатомично устройство в клонка от дребнолистна липа (Tilia 

cordata) – траен микроскопски препарат.  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 3 часа 

ВЕГЕТАТИВНИ РАСТИТЕЛНИ ОРГАНИ. ЛИСТ (FOLIUM) И КОРЕН (RADIX) – 

АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ 

Запознаване на студентите с морфологичната и анатомична характеристика на листа и корена 

 

1. Дискусия, мултимедийна презентация и наблюдение на хербарийни и свежи образци относно  

морфологията на листа по следните показатели: начин на прикрепване на листата, листна петура 

(форма, ръб, размери и консистенция), разчленяване на листната петура, жилкуване 

2. Анатомия на лист -  дискусия и мултимедийна презентация 

2.1. наблюдение на бифациален лист в обект лист от дафиново дърво (Laurus nobilis) – траен 

микроскопски препарат 

2.2. наблюдение на еквифациален лист в обект лист от синя пуриника (Iris germanica) – траен 

микроскопски препарат 

3. Дискусия, мултимедийна презентация и наблюдение на хербарийни и свежи образци относно  

морфологията на корена: видове корени и коренови системи 

4. Анатомия на корен - дискусия и мултимедийна презентация 

4.1. наблюдение на първично устройство на корен в обект корен от перуника (Iris germanica) - 

траен микроскопски препарат 

4.2. наблюдение на вторично устройство на корен в обект корен от круша (Pyrus sativa) - 

траен микроскопски препарат.  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 3 часа 

ГЕНЕРАТИВНИ РАСТИТЕЛНИ ОРГАНИ. ЦВЯТ (FLOS) И СЪЦВЕТИЯ (INFLORESCENTIA) 

Запознаване на студентите с устройството на цвета, неговите функции и видовете съцветия 

 

1. Дискусия, мултимедийна презентация и наблюдение на различни видове цветове от хербарийни и 

свежи образци  

2. Дискусия, мултимедийна презентация и наблюдение на различни видове съцветия (прости, сложни 

и съставни) от хербарийни и свежи образци. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 3 часа 

ГЕНЕРАТИВНИ РАСТИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПЛОДОВЕ (FRUCTUS). РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ПЛОДОВЕ 

Запознаване на студентите с формирането, развитието, функциите и класифицирането на плодовете и 

начините на тяхното разпространение 

 

1. Обща характеристика на плода - дискусия и мултимедийна презентация 

1.1. наблюдение на различни видове плодове - хербариен материал и свежи плодове 

1.2. начини и приспособления за разпространение на плодовете - наблюдение на хербариен 

материал. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 3 часа 

ПРОКАРИОТНИ ВОДОРАСЛИ. ОТДЕЛ СИНЬОЗЕЛЕНИ ВОДОРАСЛИ 

(CYANOPROCARYOTA). ЕУКАРИОТНИ ВОДОРАСЛИ. ОТДЕЛ ЧЕРВЕНИ ВОДОРАСЛИ 



(RHODOPHYTA) 

Запознаване на студентите с таксономичната номенклатура при растенията, общата характеристика и 

представители на отдел Синьозелени водорасли (Cyanoprocaryota) и отдел Червени водорасли 

(Rhodophyta) 

 

1. Дискусия и мултимедийна презентация относно устройството, размножаване, разпространение и 

приложение във фармацевтичната промишленост на видове от отдел Синьозелени водорасли 

(Cyanoprocaryota). Микроскопско наблюдение на следните представители: 

1.1. Gloeocapsa turgida (Глеокапса) - нетраен микроскопски препарат 

1.2. Spirulina platensis (Спирулина) - нетраен микроскопски препарат 

1.3. Gloeotrichia natans (Глеотрихиа) - нетраен микроскопски препарат 

1.4. Aphanizomenon flos-aquae (Афанизоменон) - нетраен микроскопски препарат 

2. Дискусия и мултимедийна презентация относно устройството, размножаване, разпространение и 

приложение във фармацевтичната промишленост на видове от отдел Червени водорасли 

(Rhodophyta). Микро- и макроскопско наблюдение на следните представители: 

2.1. Bangia atropurpurea (Бангия) - траен микроскопски препарат 

2.2. Porphyra leucosticta (Порфира) - хербариен материал 

2.3. Corallina officinalis (Коралина) - траен препарат 

2.4. Lithothamnion sp. (Литотамнион) - траен препарат. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 3часа 

ЕУКАРИОТНИ ВОДОРАСЛИ. ОТДЕЛИ КРЕМЪЧНИ (BACILLARIOPHYTA), КАФЯВИ 

(PHAEOPHYTA) И ЗЕЛЕНИ (CHLOROPHYTA) ВОДОРАСЛИ 

Запознаване на студентите с общата характеристика и представители на отдел Кремъчни водорасли 

(Bacillariophyta), отдел Кафяви водорасли (Phaeophyta) и отдел Зелени водорасли (Chlorophyta) 

 

1. Дискусия и мултимедийна презентация относно устройството, размножаване, разпространение и 

приложение на видове от отдел Кремъчни водорасли (Bacillariophyta). Микроскопско наблюдение 

на следните представители: 

1.1. Pinnularia sp.  (Пинулария) - нетраен микроскопски препарат 

1.2. Melosira varians (Мелозира) - нетраен микроскопски препарат 

2. Дискусия и мултимедийна презентация относно устройството, размножаване, разпространение и 

приложение на видове от отдел Кафяви водорасли (Phaeophyta). Макроскопско наблюдение на 

следните представители: 

2.1. Ectocarpus sp. (Ектокарпус) - хербариен материал 

2.2. Laminaria saccharina (Ламинария) - хербариен материал 

2.3. Cystoseira barbata (Брадата цистозира) - хербариен материал 

2.4. Fucus serratus (Назъбен фукус) - хербариен материал 

3. Дискусия и мултимедийна презентация относно устройството, размножаване, разпространение 

и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от отдел Зелени водорасли 

(Chlorophyta). Микро- и макроскопско наблюдение на следните представители: 

3.1. Scenedesmus sp. (Сценедезмус) - нетраен микроскопски препарат 

3.2. Hydrodictyon reticulatum (Водна мрежа) - хербариен материал 

3.3. Ulothrix tenuissima (Улотрикс) - нетраен микроскопски препарат  

3.4. Ulva sp. (Морска салата) - хербариен материал 

3.5. Enteromorpha intestinalis (Ентероморфа) - хербариен материал.  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 3 часа 

СПОРОВИ РАСТЕНИЯ.  ОТДЕЛИ МЪХОВИ (BRYOPHYTA), ПЛАУНОВИ 

(LYCOPODIOPHYTA), ХВОЩОВИ (EQUISETOPHYTA) И ПАПРАТОВИ (POLYPODIOPHYTA) 

Запознаване на студентите с общата характеристика и представители на отдел Bryophyta, отдел 

Lycopodiophyta, отдел Equisetophyta и отдел Polypodiophyta 

 

1. Дискусия и мултимедийна презентация относно устройството, размножаване, цикъл на развитие, 

разпространение и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от отдел Bryophyta. 

Микро- и макроскопско наблюдение на следните представители: 

1.1. Funaria hygrometrica (Влагомерен мъх) - хербариен материал 



1.2. Sphagnum sp. (Торфен мъх) - хербариен материал и нетраен микроскопски препарат 

1.3. Marchantia polymorpha (Кладенчов мъх) - хербариен материал 

2. Дискусия и мултимедийна презентация относно устройството, размножаване, цикъл на развитие, 

разпространение и приложение на видове от отдел Хвощови (Equisetophyta). Микро- и 

макроскопско наблюдение на следните представители: 

2.1. Equisetum arvense (Полски хвощ) - хербариен материал 

2.2. Equisetum arvense (Полски хвощ) - напречен пререз през лятно стъбло, нетраен 

микроскопски препарат  

2.3. Equisetum arvense (Полски хвощ), наблюдение на спори - нетраен микроскопски препарат 

2.4. Equisetum telmateia (Голям хвощ) - хербариен материал 

2.5. Equisetum palustre (Блатен хвощ) - хербариен материал 

2.6. Equisetum ramosissimum (Разклонен хвощ) - хербариен материал 

3. Дискусия и мултимедийна презентация относно устройството, размножаване, цикъл на развитие, 

разпространение и приложение на видове от отдел Плауни (Lycopodiophyta). Макроскопско 

наблюдение на следните представители: 

3.1. Lycopodium clavatum (Бухалковиден плаун) - хербариен материал 

3.2. Selaginella helvetica (Швейцарски бронец) - хербариен материал 

4. Дискусия и мултимедийна презентация относно устройството, размножаване, цикъл на развитие, 

разпространение, използваема част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост 

на видове от Папрати (Polypodiophyta). Макроскопско наблюдение на следните представители: 

4.1. Polypodium vulgare (Обикновена сладка папрат) - хербариен материал 

4.2. Dryopteris filix-mas (Мъжка, противоглистна папрат) - хербариен материал 

4.3. Pteridium aquilinum (Орлова папрат) - хербариен материал 

4.4. Asplenium trichomanes (Обикновено изтравниче) - хербариен материал 

4.5. Ceterach officinarum (Обикновена златиста папрат) - хербариен материал 

4.6. Phyllitis scolopendrium (Волски език) - хербариен материал. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 3 часа 

СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ. ПОДОТДЕЛИ ИГЛОЛИСТНИ ГОЛОСЕМЕННИ РАСТЕНИЯ 

(PINOPHYTINA) И САГОВИ ГОЛОСЕМЕННИ РАСТЕНИЯ (CYCADOPHYTINA). 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ГОЛОСЕМЕННИ РАСТЕНИЯ 

Запознаване на студентите с характерните особености и представители на двата подотдела, 

придобиване на умения за работа с определител и определяне на растения 

 

1. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, 

размножаване,  използваема част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на 

видове от Подотдел Иглолистни голосеменни растения (Pinophytina). Макроскопско наблюдение 

на следните представители: 

1.1. Ginkgo biloba (Двуделно гинко) - хербариен материал 

1.2. Ginkgo biloba (Двуделно гинко) - устройство на мъжки и женски шишарки, фиксиран 

материал 

1.3. Pinus sylvestris (Бял бор) - хербариен материал 

1.4. Pinus sylvestris (Бял бор) - устройство на мъжки и женски шишарки, фиксиран материал 

1.5. Juniperus communis (Обикновена хвойна) - хербариен материал 

1.6. Juniperus oxycedrus (Червена хвойна) - хербариен материал 

1.7. Juniperus sabina (Казашка хвойна) - хербариен материал 

1.8. Taxus baccata (Обикновен тис) - хербариен материал 

2. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, 

размножаване,  използваема част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на 

видове от Подотдел Сагови голосеменни растения (Cycadophytina). Макроскопско наблюдение на 

следните представители: 

2.1. Ephedra distachya (Обикновена ефедра) - хербариен материал 

3. Определяне на иглолистни голосеменни растения  

3.1. работа с определител 

3.2. определяне на свежи голосеменни растения. 



УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 3 часа 

СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ. ПОДОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ РАСТЕНИЯ 

(MAGNOLIOPHYTINA). СЕМЕЙСТВА ЛЮТИКОВИ (RANUNCULACEAE), МАКОВИ 

(PAPAVERACEAE), РОСОПАСОВИ (FUMARIACEAE) И КАРАМФИЛОВИ 

(CARYOPHYLLACEAE) 

Запознаване на студентите с характерните особености и представители на семейства  Лютикови 

(Ranunculaceae), Макови (Papaveraceae), Росопасови (Fumariaceae) и Карамфилови (Caryophyllaceae) 

 

1. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Лютикови (Ranunculaceae). Макроскопско наблюдение на следните представители: 

1.1. Adonis vernalis (Пролетен горицвет) - хербариен материал 

1.2. Helleborus odorus (Миризлив кукуряк) - хербариен материал 

1.3. Ranunculus repens (Пълзящо лютиче) - хербариен снимков материал 

1.4. Nigella sativa (Посевна челебитка) - хербариен материал 

1.5. Caltha palustris (Обикновен блатняк) - хербариен материал 

1.6. Clematis vitalba (Обикновена повет) - хербариен материал 

1.7. Consolida regalis (Обикновена ралица) - хербариен материал 

2. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Макови (Papaveraceae). Макроскопско наблюдение на следните представители: 

2.1. Papaver rhoeas (Полски мак) - хербариен материал 

2.2. Papaver somniferum (Сънотворен мак) - хербариен материал 

2.3. Glaucium flavum (Жълт мак, рогатец) - хербариен материал 

2.4. Chelidonium majus (Майско змийско мляко) - хербариен материал 

3. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Росопасови (Fumariaceae).  Макроскопско наблюдение на следните представители: 

3.1. Fumaria officinalis (Лечебен росопас) - хербариен материал 

3.2. Corydalis solida (Плътногрудеста лисичина) - хербариен материал 

4. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Карамфилови (Caryophyllaceae).  Макроскопско наблюдение на следните представители: 

       4.1. Herniaria hirsuta (Влакнесто изсипливче) - хербариен материал    

4.2. Saponaria officinalis (Лечебно сапунче) - хербариен материал 

4.3. Lychnis coronaria (Свиларка, къклица) - хербариен материал 

4.3. Stellaria media (Врабчови чревца, средна звездица) - хербариен материал. 

УПРАЖНЕНИЕ  № 12 – 3 часа 

СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ. ПОДОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ РАСТЕНИЯ 

(MAGNOLIOPHYTINA). СЕМЕЙСТВА БУКОВИ (FAGACEAE), БРЕЗОВИ (BETULACEAE), 

ЗВЪНИКОВИ (HYPERICACEAE), ИГЛИКОВИ (PRIMULACEAE), ТЕМЕНУГОВИ 

(VIOLACEAE) И  ЗЕЛЕВИ (BRASSICACEAE) 

Запознаване на студентите с характерните особености и представители на семейства  Букови 

(Fagaceae), Брезови (Betulaceae), Звъникови (Hypericaceae), Игликови (Primulaceae), Теменугови 

(Violaceae) и Зелеви (Brassicaceae) 

 

1. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство Букови 

(Fagaceae). Макроскопско наблюдение на следните представители: 

1.1. Fagus sylvatica (Обикновен бук) - хербариен материал 

1.2. Fagus orientalis (Източен бук) - хербариен материал 

1.3. Castanea sativa (Обикновен, сладък кестен) - хербариен материал 

1.4. Quercus sp. (Дъб) - хербариен материал 

2. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 



Брезови (Betulaceae). Макроскопско наблюдение на следните представители: 

2.1. Betula pendula (Бяла бреза) - хербариен материал 

2.2. Corylus avelana (Обикновена леска) - хербариен материал 

2.3. Alnus glutinosa (Черна елша) - хербариен материал 

3. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Звъникови (Hypericaceae).  Макроскопско наблюдение на следните представители: 

3.1. Hypericum perforatum (Жълт кантарион) - хербариен материал 

4. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Игликови (Primulaceae). Макроскопско наблюдение на следните представители: 

4.1. Primula veris (Жълта, лечебна иглика) - хербариен материал 

4.2. Primula elatior (Планинска иглика) - хербариен материал 

4.3. Lysimachia nummularia (Кръглолистно, пълзящо ленивче) - хербариен материал 

4.4. Anagallis arvensis (Полско огнивче) - хербариен материал 

5. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Теменугови (Violaceae). Макроскопско наблюдение на следните представители: 

5.1. Viola odorata (Миризлива теменуга) - хербариен материал 

5.2. Viola tricolor (Трицветна теменуга) - хербариен материал 

6. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство Зелеви 

(Brassicaceae). Макроскопско наблюдение на следните представители: 

6.1. Capsella bursa-pastoris (Овчарска торбичка) - хербариен материал 

6.2. Alliaria officinalis (Чеснова трева) - хербариен материал 

6.3. Nasturtium officinale (Лечебна поточарка, мокреш) - хербариен материал 

6.4. Armoracia rusticana (Хрян) - хербариен материал 

6.5. Brassica nigra (Черен синап) - хербариен материал 

6.6. Erysimum diffusum (Разклонена боянка) - хербариен материал. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 3 часа 

СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ. ПОДОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ РАСТЕНИЯ 

(MAGNOLIOPHYTINA). СЕМЕЙСТВА ЛИПОВИ (TILIACEAE), СЛЕЗОВИ (MALVACEAE), 

КОПРИВОВИ (URTICACEAE) И  РОЗОЦВЕТНИ (ROSACEAE) 

Запознаване на студентите с характерните особености и представители на семейства  Липови 

(Tiliaceae), Слезови (Malvaceae), Копривови (Urticaceae) и Розоцветни (Rosaceae)  

 

1. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Липови (Tiliaceae). Макроскопско наблюдение на следните представители: 

1.1. Tilia tomentosa (Сребролистна липа) - хербариен материал 

1.2. Tilia platyphyllos (Едролистна липа) - хербариен материал 

1.3. Tilia cordata (Дребнолистна липа) - хербариен материал 

2. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Слезови (Malvaceae). Макроскопско наблюдение на следните представители: 

2.1. Malva sylvestris (Горски слез) - хербариен материал 

2.2. Althaea officinalis (Лечебна ружа) - хербариен материал 

2.3. Gossypium hirsutum (Обикновен памук) - хербариен материал 

3. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Копривови (Urticaceae). Макроскопско наблюдение на следните представители: 

3.1. Urtica dioica (Обикновена коприва) - хербариен материал 

3.2. Urtica urens (Гръцка коприва) - хербариен материал 

3.3. Parietaria erecta (Лековита разваленка, зидарка) - хербариен материал 

4. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 



част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Розоцветни (Rosaceae). Макроскопско наблюдение на следните представители: 

4.1. Spiraea hypericifolia (Звъниколистен тъжник) - хербариен материал 

4.2. Rosa kazanlika (Казанлъшка роза) - хербариен материал 

4.3. Rosa canina (Обикновена шипка) - хербариен материал 

4.4. Fragaria vesca (Горска ягода) - хербариен материал 

4.5. Rubus idaeus (Малина) - хербариен материал 

4.6. Rubus ceasius (Полска къпина) - хербариен материал 

4.7. Agrimonia eupatoria (Лечебен камшик) - хербариен материал 

4.8. Geum urbanum (Градско омайниче) - хербариен материал 

4.9. Cydonia oblonga (Дюля) - хербариен материал 

4.10. Crataegus monogina (Обикновен глог) - хербариен материал 

4.11. Malus sylvestris (Киселица) - хербариен материал 

4.12. Prunus spinosa (Трънка) - хербариен материал 

4.13. Amygdalus communis (Обикновен бадем) - хербариен материал 

4.14. Cerasus vulgaris (Вишна) - хербариен материал 

4.15. Laurocerasus officinalis (Лавровишня) - хербариен материал. 

УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 3 часа 

СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ. ПОДОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ РАСТЕНИЯ 

(MAGNOLIOPHYTINA). СЕМЕЙСТВА БОБОВИ (FABACEAE), СЕННИКОЦВЕТНИ  

(APIACEAEA), ЗДРАВЕЦОВИ (GERANIACEAE), ЖИВОВЛЕКОВИ (PLANTAGINACEAE) И 

ЖИВЕНИЧЕВИ (SCROPHULARIACEAE) 

 

Запознаване на студентите с характерните особености и представители на семейства  Бобови 

(Fabaceae), Сенникоцветни (Apiaceae), Здравецови (Geraniaceae), Живовлекови (Plantaginaceae) и 

Живеничеви (Scrophulariaceae) 

 

1. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство Бобови 

(Fabaceae). Макроскопско наблюдение на следните представители: 

1.1. Melilotus officinalis (Жълта комунига) - хербариен материал 

1.2. Galega officinalis (Лечебен жаблек) - хербариен материал 

1.3. Robinia pseudoacacia (Бяла акация, салкъм) - хербариен материал 

1.4. Ononis spinosa (Бодлив гръмотрън) - хербариен материал 

1.5. Laburnum anagyroides (Златен дъжд) - хербариен материал 

1.6. Anthyllis vulneraria (Целебна раменка) - хербариен материал 

2. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Сенникоцветни (Apiaceae).  Макроскопско наблюдение на следните представители: 

2.1. Conium maculatum (Петнист бучиниш) - хербариен материал 

2.2. Pimpinella anisum (Анасон) - хербариен материал 

2.3. Anethum graveolens (Копър) - хербариен материал 

2.4. Foeniculum vulgare (Обикновено резене) - хербариен материал 

2.5. Eryngium campestre (Полски ветрогон) - хербариен материал 

2.6. Angelica pancicii (Панчичева, балканска пищялка) - хербариен материал 

2.7. Petroselinum crispum (Магданоз) - хербариен материал 

3. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Здравецови (Geraniaceae).   Макроскопско наблюдение на следните представители: 

3.1. Geranium sanguineum (Кръвен, кървавочервен здравец) - хербариен материал 

3.2. Geranium robertianum (Зловонен здравец) - хербариен материал 

3.3. Geranium macrorrhizum (Обикновен, миризлив здравец) - хербариен материал 

3.4. Pelargonium roseum (Индрише) - хербариен материал 

4. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Живовлекови (Plantaginaceae).   Макроскопско наблюдение на следните представители: 



4.1. Plantago lanceolata (Теснолист живовлек) - хербариен материал 

4.2. Plantago major (Широколистен живовлек) - хербариен материал 

5. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Живеничеви (Scrophulariaceae).   Макроскопско наблюдение на следните представители: 

5.1. Euphrasia officinalis (Очанка) - хербариен материал 

5.2. Digitalis grandiflora (Едроцветен напръстник) - хербариен материал 

5.3. Digitalis lanata (Вълнест напръстник) - хербариен материал 

5.4. Veronica officinalis (Лечебно великденче) - хербариен материал 

5.5. Verbascum densiflorum (Гъстоцветен лопен) - хербариен материал 

5.6. Verbascum phlomoides (Лечебен лопен) - хербариен материал 

5.7. Linaria vulgaris (Луличка) - хербариен материал. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 3 часа 

СЕМЕННИ РАСТЕНИЯ. ПОДОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ РАСТЕНИЯ 

(MAGNOLIOPHYTINA). СЕМЕЙСТВА УСТНОЦВЕТНИ (LAMIACEAE), СЛОЖНОЦВЕТНИ 

(ASTERACEAE), КРЕМОВИ (LILIACEAE) И ЖИТНИ (POACEAE) 

 

Запознаване на студентите с характерните особености и представители на семейства  Устноцветни 

(Lamiaceae), Сложноцветни (Asteraceae), Кремови (Liliaceae) и Житни (Poaceae) 

 

1. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Устноцветни (Lamiaceae).   Макроскопско наблюдение на следните представители: 

1.1. Mentha piperita (Лютива мента) - хербариен материал 

1.2. Thymus serpyllum (Мащерка) - хербариен материал 

1.3. Melissa officinalis (Маточина) - хербариен материал 

1.4. Oryganum vulgare (Обикновен риган) - хербариен материал 

1.5. Lavandula angustifolia (Теснолистна лавандула) - хербариен материал 

1.6. Satureja hortensis (Градинска чубрица) - хербариен материал 

1.7. Ocimum basilicum (Босилек) - хербариен материал 

1.8. Rosmarinus officinalis (Розмарин) - хербариен материал 

1.9. Stachys sylvatica (Горски чистец) - хербариен материал 

1.10. Betonica officinalis (Лечебен ранилист) - хербариен материал 

2. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Сложноцветни (Asteraceae).   Макроскопско наблюдение на следните представители: 

2.1. Achillea millefolium (Хилядолистен равнец) - хербариен материал 

2.2. Achillea clypeolata (Жълт равнец) - хербариен материал 

2.3. Solidago virga-aurea (Горски енчец, златна пръчица) - хербариен материал 

2.4. Taraxacum officinale (Лечебно глухарче, радика) - хербариен материал 

2.5. Tussilago farfara (Подбел) - хербариен материал 

2.6. Chamomilla recutita (Лечебна лайка) - хербариен материал 

2.7. Artemisia vulgaris (Обикновен пелин) - хербариен материал 

2.8. Arctium lappa (Обикновен репей) - хербариен материал 

2.9. Calendula officinalis (Лечебен невен) - хербариен материал 

2.10. Cichorium inthybus (Синя жлъчка) - хербариен материал 

2.11. Centaurea cyanus (Синя метличина) - хербариен материал 

2.12. Bellis perennis (Обикновена паричка) - хербариен материал 

2.13. Helianthus annulus (Слънчоглед) - хербариен материал 

3. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство 

Кремови (Liliaceae).Макроскопско наблюдение на следните представители: 

3.1. Veratrum album (Бяла чемерика) - хербариен материал 

3.2. Convallaria majalis (Момина сълза) - хербариен материал 

3.3. Polygonatum odoratum (Миризлива момкова сълза) - хербариен материал 



3.4. Colchicum automnale (Есенен мразовец) - хербариен материал 

4. Дискусия и мултимедийна презентация относно биоморфологичната характеристика, използваема 

част, действие и приложение във фармацевтичната промишленост на видове от семейство Житни 

(Poaceae). Макроскопско наблюдение на следните представители: 

4.1. Hordeum vulgare (Обикновен ечемик) - хербариен материал 

4.2. Cynodon dactylon (Троскот) - хербариен материал 

4.3. Zea mays (Царевица) - хербариен материал. 
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КОНСПЕКТ ПО ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА 

 

1. Предмет, задачи, основни дялове и методи на ботаниката. Фармацевтична ботаника 

– значение на лечебните растения. 

2. Растителна клетка – форма, размери, съставни части, специфични структури –  клетъчна стена 

(функция, химичен състав, видове надебелявания и химични изменения). 

3. Растителна клетка. Цитоплазма – структура и функции; органели характерни за растителната клетка 

–  пластиди (видове, структура и функции). 

4. Растителна клетка. Вакуола (структура, функции и химични съединения в клетъчния сок) и 

ергастични включения. 

5. Растителни тъкани – определение, класификация на тъканите. Паренхимни тъкани 

– строеж, особености и функции. 

6. Растителни тъкани – определение, класификация на тъканите. Покривни тъкани – епидермис и 

епидермални образувания – строеж, основни и допълнителни функции. Кора – строеж и функция. 

7. Растителни тъкани – определение, класификация на тъканите. Механични тъкани – строеж,  

функция и видове. 

8. Растителни тъкани – определение, класификация на тъканите. Проводящи тъкани – видове и 

функция. Проводящи снопчета – устройство на отворени и затворени снопчета. 

9. Растителни тъкани – определение, класификация на тъканите. Отделителни (секреторни) структури 

– функции. 

10. Растителни органи – класификация. Корен (Radix) – морфология, анатомия и функции на корена. 

11. Стъбло (Caulis) – морфологично и анатомично устройство, основни функции. 

12. Видоизменени стъбла и корени – видове и служба. 

13. Лист (Folium) – морфологично устройство. Видоизменени листа. 

14. Лист (Folium) – анатомично устройство. Функции на листа. 

15. Цвят (Flos) – морфологично и анатомично устройство. Видове цветове. 

16. Съцветия (Inflorescentia) – основни видове съцветия. Опрашване при растенията. 

17. Семе (Semen) и плод (Fructus) – произход и устройство. Видове плодове – 

класификация. Разпространение на плодовете и семената. 

18. Систематика на растенията - цел и задачи. Ботаническа класификация и номенклатура. Таксони и 

таксономични категории. Макрокласификация. 

19. Прокариотни водорасли (Отдел Cyanoprokaryota) – характеристика, представители и значение. 

20. Еукариотни водорасли (Отдели Rhodophyta и Bacillariophyta) – характеристика, представители и 

значение. 

21. Еукариотни водорасли (Отдели Phaeophyta и Chlorophytа) – характеристика, представители и 

аспекти на приложение. 

22. Спорови растения (Отдели Bryophyta и Lycopodiophyta) – характеристика и лечебни представители. 

23. Спорови растения (Отдели Equisetophyta и Polypodiophyta) – характеристика и лечебни 

представители. 

24. Семенни растения (Отдел Мagnoliophyta) – обща характеристика и класификация. Голосеменни 

растения (Семейства Ephedraceaе и Ginkgoaceae) - характеристика и лечебни видове. 

25. Голосеменни растения (Семейства Pinaceae, Cupressaceae и Taxaceae) – характеристика, стопански 

и лечебни видове. 

26. Покритосеменни растения.  Клас Magnoliopsida   –   характеристика. Семейства Lauraceae и 

Magnoliaceaе – характеристика, стопански и лечебни видове. 

27. Семейства Ranunculacеае и Berberidaceae – характеристика и лечебни представители. 

28. Семейства Papaveraceae и Fumariaceae – характеристика и лечебни представители. 

29. Семейства Fagaceae, Betulaceae и Juglandaceae – характеристика, лечебни и стопански видове. 

30. Семейства Caryophyllaceae, Polygonaceae и Chenopodiaceae – характеристика, лечебни и стопански 

видове. 

31. Семейства Clusiaceae, Ericaceae и Primulaceae – характеристика и лечебни  представители. 

32. Семейства Violaceae, Salicaceae и Cucurbitaceae – характеристика, лечебни и  стопански видове. 

33. Семейства Brassicaceae, Tiliaceaе и Malvaceae – характеристика, лечебни и  стопански видове. 

34. Семейства Moraceae, Сannabaceae и Urticaceae – характеристика, лечебни и използвани видове. 

35. Семейства Euphorbiaceae и Rosaceae – характеристика, лечебни и стопански видове. 

36. Семейства Fabaceaе и Aceracea - характиристика, лечебни и стопански видове. 



37. Семейства Hippocastanaceae, Rutaceae и Anacaridaceae – характеристика и лечебни  представители. 

38. Семейства Linaceae, Geraniaceae и Rhamnaceae– характеристика и лечебни  представители. 

39. Семейства Cornaceae, Araliaceae и Apiaceae – характеристика, лечебни и стопански видове. 

40. Семейство Caprifoliaceae, Valerianaceae и Rubiaceae – характеристика, използвани лечебни видове. 

41. Семейства Solanaceaе, Convolvulaceae и Cuscutaceae – характеристика, лечебни и стопански видове. 

42. Семейства Boraginaceae и Scrophulariaceae – характеристика и лечебни  представители. 

43. Семейства Plantaginaceae и Lamiaceae – характеристика, лечебни и стопански видове. 

44. Семейство Asteraceae – характеристика, лечебни и стопански видове. 

45. Клас Liliopsida – характеристика. Семейства Melanthiaceae и Iridaceae – характеристика, лечебни и 

използвани видове. 

46. Семейства Liliaceae, Aliaceae и Amaryllidaceae – характеристика, лечебни и  използвани лечебни 

видове. 

47. Семейства Asparagaceae, Dioscoreaceae и Orchidaceae – характеристика и лечебни  представители. 

48. Семейства Poaceae и Araceae – характеристика, важни хранителни и лечебни видове. 


