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Закрепване на листа за клоните

Видове жилкуване на лист

Прост и сложен лист

Простите листа са свързани директно със стъблото.

Сложните листа се състоят от множество листенца, излизащи от 
зелено главно стъбло. Всички тези листенца върху общото им стъбло 
в кайна сметка падат заедно. Прилистниците могат често да бъдат 
открити в основата на сложните листа (вижте листата на фасула и 
розата).
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Структура на цвятопазване на растенията
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Чашка на цвят

свободни чашелистчета срастнали чашелистчета срастнали издути 
чашелистчета



След оплождането на яйцеклетката се обособява семето.
При някои голосеменни растения има шишарки, в които обикновено се разполагат семена с крилатки (за 
разпръсване). При някои, например тиса черните семена са покрити с оцветена в червено месеста част – 
арилус.

При покритосеменните растения освен семена се образуват и плодове. Функцията на плода е да предпазва 
семената от вредни външни влияния и да осигурява запас от хранителни вещества за семената. Някои плодове 
помагат на семената да се разпространяват.
Плодовете се делят на сухи и месести.

Модул 1

Плодовеопазване на растенията

Едно от първите разграничения, които могат да се 
направят между различните плодове се основава на това 
как плодът се разтваря, за да разпръсне семената си:
Разпукливи плодове (E-Q):
разпукват се като узреят
Неразпукливи плодове (A-D): не се разпукват 
като узреят
Друга разлика се основава на това дали 
плодовете са сухи или месести:
 Сухи плодове (A-Q):
Сухи разпукливи плодове: плодовете се разпукват като 
узреят и разпръсват семената си: 
 Шушулките се отварят по средата (H, I)
 боб (E)
 кутийки като при мака (O). 
Сухи неразпукващи се плодове: зрелите плодове не се 
разпукват като узреят, например, дъб (A), леки семена с 
парашутчета, например, глухарче (B), семена с крилца, 
например - ясен и клен (C, D).
 Месестите плодове (R, S) се делят на: 
 Костилков плод (S) – един месест (ядлив) плод 
обгръща твърдата ядка или костилка, която съдържа 
семето, например - праскови, бадеми, череши и т.н. 
Плод вид ‘ягода’ (R) са плодове, подобни на 
предишните (S), в които няма костилка. Семената се 
намират в месеста или пихтиеста обвивка и обикновено 
са много – например, домати и грозде. 
Хисперидий са типично плодовете на цитрусовите 
растения, съставени от сочни торбички, които формират 
сегменти.
Има още:
Същински плодове:
само яйчникът се развива в плод; 
Лъжливи плодове (T - Z):
листата и част от цвета (чашката, главното стъбло на 
цвета и т.н.) са част от плода.  
Съплодие (T, U) 
– комбинация от много малки плодове
Плод ‘ябълка’ – плодовете на ябълката и крушата.
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