
 http://nauka.bg 89

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

57

Циния (Zínnia) са неголям род 
едногодишни и многогодиш-
ни треви и полухрасти от се-

мейство Сложноцветни (Asteraceae). 
Някои видове са получили голямо 
разпространение като декоративни 
растения. Счита се, че градинската ци-
ния е сред десетте най-популярни ед-
ногодишни растения в света.

Родина на цинията е Централна Аме-
рика, Южно Мексико, а повечето от 
съвременните й сортове са създадени 
в САЩ, където тя е много популярна и 

ценена и се счита за национално цвете. 
Името на растението е дадено в 1759 г. 
от Карл Линей в чест на професора по 
медицина Йохан Готфрид Цин (1727—
1759), който като директор на Ботани-
ческата градина към Гьотингенския 
университет (Германия), предоставил 
на шведския естествоизпитател херба-
риен материал за работата му по ква-
лификация на растенията.

Разпространената у нас Циния изящна 
(Zínnia élegans) е грациозно градинско 
лятно цвете, едно от най-привлекател-
ните и колоритните. За достолепното 
му излъчване говори наименование-
то, а заради способността й да привли-
ча вниманието с широкоспектърната 
си ярка окраска, цинията се определя 
и като „царствена”. И това не е няка-
къв суперлатив, защото повечето от 
цветята действително имат корона, и 
то златна.

Царствената циния
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=15208

Автор:  К.ГЕРБОВ
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Рядко снимам градински цветя, за-
щото в интернет е пълно с такива. За-
почнах да фотографирам системно 
циния, след като останах удивен от 
невероятният вид на това цвете. Оча-
рованието дойде не от директното ми 
наблюдение на кварталните градинки 
пред блоковете, а едва след като прех-
върлих първата снимка с циния в ком-
пютъра. Тогава пред мен на монитора 
се появи нещо като малка цветна гра-
динка, пораснала в центъра на самото 
цвете.

Да направя първата снимка на циния 
ме предизвика самото цвете. То беше 
поникнало в градинката пред нашия 
блок и като се връщах една сутрин от 
разходка, го видях много приятно ос-
ветено, докато стената на блока тъм-
нееше. Цинията изпъкваше на тъмния 
фон.

После разбрах, че и в други околни 

или близки градинки има такива цве-
тя и започнах да се заглеждам в тях и 
да ги снимам. Разбира се с отчитане 
и на възможността снимката да стане 
ефектна (кадър, осветление). Оказа 
се, че снимането на циния, дори в ня-
колкото градинки пред кварталните 
блокове, е благодарна работа, защото 
макар и малко на брой, цветята се ока-
заха с най-различна форма и окраска.

Изящната циния е едногодишно рас-
тение. То има здрави прави стъбла, 
високи до 100-120 см, които могат да 
имат разклонения. Листата са тъмно-
зелени с яйцевидно-заострена форма. 
Стъблата и листата са покрити с груби 
безцветни власинки.
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Съцветията са единично разположе-
ни на дълги удебелени дръжки. Имат 
формата на кошничка с диаметър от 5 
до 15 см. Съставени са от езиковидни, 
овално-издължени листенца, на края 
завършващи със своеобразно тризъ-

бие. В началото листата представля-
ват малки жълти тръбички, обгражда-
щи изпъкналата среда на съцветието. 
Периодът на цъфтене на растението 
е от юли до септември. Така цинията 
украсява градината през цялото лято 
и ранната есен.
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Цветът на цинията се запазва в про-
дължение на 2-3 седмици. Освен, че е 
красива, тя е и полезна за медопроиз-
водството. През лятото е посещавана 
редовно от пчелите, но особено ценна 
е през есента, когато медоносната рас-
тителност намалява.

Zínnia élegans е дала началото на съз-
даването на многобройни градин-
ски сортове. Цветовете им биват ярко 
бели, жълти, оранжеви или червени, 
а също и пастелни - розови, лилави и 
кремави. Няма синя циния. Цените-
лите приемат, че белите, кремавите и 
бледорозовите цинии имат изключи-
телен финес.

Различават се обикновени, полуки-
чести и кичести цветове. При първите 
кошничката е едноредна, при полуки-
честите цинии листенцата на съцвети-
ето са разположени в два до пет реда. 
При кичестите броят на редовете е по-
голям. Кичестите цинии се уподобяват 
на гергиноцветни и кактусоцветни.

Обикновена циния
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Гергиноцветна циния

Гергиноцветна циния Пипер-
минт стик

Наименованието Peppermint Stick 
идва от детските захарни ментови 
пръчки, които обикновено са оцвете-
ни в бяло и червено. Освен с наличие-
то на бели и червени ивици или точки, 
от този сорт има и пъстри цинии, при 
които съцветието е в различни съче-
тания на оранжево, кремаво, червено, 
розово и жълто.
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Кактусоцветна циния

БИОЛОГИЯ Продуценти:
Петър Теодосиев   Росен Теодосиев


