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Див рошков ( Cercis siliquastrum )

Произхожда от Южна Европа и Западна 
Азия и спада към сем. Бобови ( Fabaceae ).
Наричат го още дърво на Юда. Достига до 
около 12 м височина. Интересно е, че цъф-

ти с розови цветове още преди да се е раз-
листило напълно, като цветовете могат да 
се намират и върху самото стъбло на дър-
вото.

БИОЛОГИЯ

Дървета и храсти в нашите паркове и граДини

Ще се опитам в няколко поредни броя на списание „българска наука” да ви запозная 
с някои видове дървета и храсти, които се среЩат из нашите паркове и градини, 
понеже ми се струва, че те са малко познати. сигурен съм, че тук Ще се спрат 
и хора по- добре запознати от мен с тази област. Ще се радвам на всяка помоЩ.
 
Споделете във форума на БГ Наука: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4976
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Амброво дърво ( Liquidambar 
styraciflua )
 
Произход: Северна Америка. Сем. 
Altingiaceae.
Достига от 25 до 35 м височина ( по изклю-
чение до 41 м ). Обича по- топлия климат, 
като интересното е, че малък процент от 
дърветата ( попринцип листопадни ) са 
вечно зелени.

Облепиха, ракитник ( Hippophae 
rhamnoides )

Европа и Азия, но за негова родина се смя-
тат Алтaй и Тибет.
Храст или малко дърво, което достига до 
около 5 м височина. Харакерно за него е, 
че плододава с оранжеви дребни плодове, 
които са изключително борати на витами-
ни - по съдържание на витамин А и Е, тя 
превъзхожда всички известни плодове и 
заленчуци. От тях се добива масло, което 
се използва при сърдечно съдови болести, 

при трудно зарастващи рани, при пробле-
ми в храносмилателния тракт, тонизира 
организма, използвали са го и руските кос-
монавти, като предпазно средство против 
космическото лъчение.
Има легенда, че при походите на Алексан-
дър Македонски болните и ранените коне, 
ядейки от плодовете и листата на расте-
нието - оздравявали и косъма им добивал 
блясък, от където и името на облепихата 
- Hippophae.

БИОЛОГИЯ


